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Ao mesmo tempo em que planeja um período de forte expansão até 2011 e a 
abertura do capital da Lojas Colombo até 2010, o empresário Adelino Colombo, de 
75 anos, começa a preparar sua sucessão na presidência da empresa que fundou 
em 1959. Caco Argemi  
   
Adelino Colombo, presidente da Lojas Colombo, quer aumentar em 50% a rede de 
358 lojas de eletrodomésticos, que faturou R$ 1,4 bilhão em 2005  
 
O processo estará concluído em dois a três anos. A partir de então, Adelino 
permanecerá apenas à frente do conselho de administração do grupo que faturou 
R$ 1,48 bilhão em 2005 e inclui, além da rede de 358 lojas, a financeira Credifar, 
uma administradora de consórcios, uma corretora de seguros e uma administradora 
de imóveis.  
 
Entre os quatro candidatos ao comando executivo de uma das maiores redes 
varejistas de eletroeletrônicos e móveis do país estão dois dos quatro filhos de 
Adelino: Carlos Alberto, de 48 anos, que trabalha na área de logística, e Karen 
(41), que atua no departamento jurídico. Também participam da disputa o marido 
de Karen, Elton Tedesco (45), diretor da empresa de consórcios, e o diretor 
comercial Olivar Berlaver (51), também genro de Adelino. Os demais diretores 
(financeiro, TI, vendas e da Credifar) não são da família.  
 
"O processo precisa ser conduzido com cuidado na família", afirmou Adelino 
Colombo ao Valor. O empresário já tem o nome preferido em mente, mas não o 
revela porque todos os candidatos serão preparados para o cargo com a ajuda de 
consultoria externa. A escolha final levará em conta a "competência" de cada um.  
 
Em 2007, o conselho de administração será ampliado, dos atuais quatro para sete 
membros, com maioria garantida para profissionais. Hoje, além de Colombo e 
Tedesco, compõem o grupo os conselheiros externos Raul Tessari e João Carlos 
Elke.  
 
O empresário disse que gostaria de ter deixado a presidência executiva da rede "há 
muito tempo", mas não o fez devido às disputas societárias travadas durante "cinco 
ou seis anos" com o ex-sócio Miguel Maggione. O obstáculo foi removido em maio 
de 2005, quando o presidente comprou os 43% do capital do grupo que pertenciam 
ao acionista. Abriu-se, então, caminho para uma estratégia mais agressiva de 
expansão e para o velho projeto de abertura de capital.  
 
O ingresso da empresa na Bolsa de Valores já está sendo preparado por Colombo, 
mas deverá ser concluído pelo sucessor, em quatro ou cinco anos, prevê o 
empresário que hoje detém quase 100% do capital do grupo. "Estamos nos 
primeiros passos, mas entendo que o tempo da empresa fechada acabou", disse. 
"O capital aberto requer um controle melhor."  
 
Outro projeto que Colombo está tocando agora é o planejamento de expansão da 
rede para mais de 500 lojas até 2011, com a chegada à capital paulista, a Belo 
Horizonte e principais cidades de Minas Gerais e também à Bahia.  
 
Hoje a maior parte dos pontos de venda fica na região Sul, enquanto 74 estão no 
interior de São Paulo e quatro na região do Triângulo Mineiro. Só em 2006 serão 
abertas de 20 a 25 unidades, de 700 a 1 mil metros quadrados, no interior paulista, 
com investimento estimado em R$ 20 milhões. "Com as margens cada vez mais 



baixas dos eletroeletrônicos (que representam quase 70% das vendas), a empresa 
precisa crescer e trabalhar com grandes volumes."  
 
O crescimento, segundo o empresário, será facilitado pela parceria em negociação 
com o Bradesco. No terceiro trimestre o banco deverá finalizar a aquisição de 50% 
da Credifar, que financia 100% das vendas a prazo da Colombo, liberando capital 
de giro para os projetos de expansão. A financeira detém hoje um volume de 
recebíveis de R$ 320 milhões, com aproximadamente 2 milhões de clientes. Com os 
recursos que serão injetados pelo Bradesco, a Colombo passará também a oferecer 
produtos financeiros como seguros, crédito pessoal e planos de capitalização.  
 
No ano passado, quando o faturamento consolidado do grupo avançou 6%, para R$ 
1,48 bilhão (sendo 88% por conta da rede de lojas), o lucro consolidado chegou a 
R$ 33 milhões, com alta de quase 27%, informou Adelino. Para 2006, ele espera 
uma receita de 15% a 20% maior, em parte devido ao aumento da demanda por 
eletroeletrônicos, em especial televisores. A Copa do Mundo e os maiores prazos de 
financiamento, que passaram de 15 para até 25 meses, devem ajudar a aumentar 
as vendas. Mas com o cuidado para que o índice de inadimplência não ultrapasse os 
atuais 3,2%.  
 
A rede também está investindo em um novo conceito de loja, chamado "Premium". 
A loja é maior do que a média, na faixa de 1,2 mil metros quadrados de área útil, 
tem decoração mais arrojada e produtos de maior valor agregado. A primeira 
unidade desse tipo, aberta há seis meses no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, 
já vendeu o equivalente a um ano do ponto anterior, que foi substituído.  
 
A segunda loja "Premium" do grupo será inaugurada em breve no shopping São 
Pedro em Campinas (SP), onde já há negociações com o Iguatemi para mais uma 
unidade, em 2007. "Também estamos procurando um ponto em Curitiba", disse 
Adelino. Segundo ele, esse modelo de loja só é viável se instalado em cidades com 
mais de 800 mil habitantes. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 abr. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B5. 


