
A rede de Samuel Klein prepara o plano de
expansão mais ambicioso de sua história
Tiago Lethbrídge

CASAS BAHIA, MAIOR REDE VA-
rejista de eletrodomésticos e mó-
veis do país, é um dos grandes
fenômenos da história recente

do capitalismo brasileiro. Talvez o maior.
Muitas empresas de varejo se especializa-
ram em viabilizar financeiramente os de-
sejos de consumo das classes C, D e E, as
mais populosas do Brasil. Mas nenhuma
atua com tamanho grau de ousadia como
a rede de Samuel Klein. Nos últimos qua-
tro anos, seu faturamento quase triplicou
— uma marca invejável até para as mais
agressivas companhias americanas. As ci-
fras referentes a 2004 são particularmen-
te superlativas. No período de apenas um
ano, a Casas Bahia superou a marca de
400 lojas e suas receitas passaram de 6 bi-
lhões para 9 bilhões de reais. Só a diferen-

ça referente ao acréscimo nas vendas —
de 3 bilhões — eqüivale ao faturamento
estimado para 2004 do Ponto Frio, maior
concorrente da rede. De cada cinco apa-
relhos de televisão vendidos no país no
ano passado, um saiu das prateleiras da

Casas Bahia. Cerca de 4 milhões de celu-
lares — ou um sexto de todos os apare-
lhos vendidos no país — também foram
comercializados pela empresa. Pelo se-
gundo ano consecutivo, a rede montou no
Anhembi, em São Paulo, a maior loja de
eletroeletrônicos e móveis do mundo.

A dimensão e a velocidade do cresci-
mento acabaram por levar a rede a uma
encruzilhada financeira. Nos últimos me-
ses, sua necessidade de financiamento foi
tão grande que os banqueiros passaram a
dificultar a concessão de crédito. Há dois
meses, o obstáculo foi vencido, com a as-
sinatura de um contrato com o Bradesco,
maior banco privado do país. Com o acor-
do, o Bradesco passa a financiar direta-
mente parte da clientela da Casas Bahia
— o que representará, no mínimo, l 00 mi-
lhões de reais mensais em empréstimos.
Mais do que um desafogo financeiro, a
parceria com o banco abriu caminho para
que a família Klein pudesse colocar em
marcha o mais ambicioso plano de expan-
são de sua história. "Queremos chegar a
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BAHIA
l 000 lojas no final de 2010", diz Michael
Klein, diretor e filho do fundador da em-
presa, Samuel Klein. "Quando estivermos
lá. nosso faturamento vai atingir 20 bilhões
de reais." Caso a promessa falada se tor-
ne realidade, a Casas Bahia crescerá —
em apenas seis anos — mais do que nos
seus 52 anos de existência somados.

As conseqüências do poder
emanado por tal expansão se es-
praiam em duas direções. A pri-
meira, previsível, leva à concor-
rência. A segunda atinge a outra
ponta da cadeia de negócios — os
fornecedores. Guardadas todas as
diferenças e proporções, a Casas
Bahia representa no Brasil o que
o Wal-Mart, maior empresa do
mundo em faturamento, represen-
ta nos Estados Unidos. Grande par-
te da vantagem competitiva da re-
de de supermercados fundada por
Sam Walton está nos enormes vo-
lumes comprados e nos descontos
decorrentes conseguidos com os

Superioja da Casas Bahia em São Paulo,
Samuel Klein e seu filho Michael:
fenômeno do capitalismo brasileiro

fornecedores. Um fenômeno semelhante
acontece com a Casas Bahia. "Hoje, no
Brasil, quem quer ter participação relevan-
te em seu mercado tem de vender para
nós", diz Michael Klein, sem esconder a
satisfação de comandar o mercado. "Se
uma grande empresa não aceitar as nos-
sas condições, basta olhar para o lado que
há outras fazendo fila para conseguir um
lugar nas nossas prateleiras."

Segundo fornecedores ouvidos por
EXAME, os executivos da Casas Bahia
não hesitam em usar esse poderio na hora
da negociação. De acordo com o diretor

de um grande fabricante de eletroeletrôni-
cos, a tática de negociação de Saul Klein,
irmão de Michael e responsável pela área
comercial da Casas Bahia, é relativamen-
te simples. "As negociações sempre ocor-
rem no final do mês, quando a indústria
precisa cumprir metas de vendas e se des-
fazer dos estoques", diz ele. "Assim, pres-
sionados, os fornecedores oferecem gran-
des descontos." Num passado não muito
distante, acontecia exatamente o contrá-
rio. Industriais pressionavam os varejistas
e ditavam as regras da relação.

Ao aumentar o número de lojas e os
mercados atingidos, a tendência é que a
Casas Bahia eleve ainda mais essa pres-
são daqui para a frente. "A indústria mui-
tas vezes vai perder dinheiro, vendendo
com margens negativas para a rede, sim-
plesmente para se manter no mercado'",
diz Francisco Alvarez, professor do Ibmec,
uma das mais conceituadas escolas de ne-
gócios do país. Ao mesmo tempo que con-
segue vantagens econômicas, a escala ga-
rante à empresa dos Klein uma espécie de
blindagem contra crises. No mercado, é
comum que se diga que, se a Casas Bahia
der um espirro, toda a indústria de eletroe-
letrônicos do país pega pneumonia.

Por isso mesmo, o fortalecimento dos
concorrentes seria uma espécie de alívio
para os fabricantes. O fato, porém, é que,
cada vez que os Klein decidem abrir uma
nova loja, maior fica sua exposição públi-
ca e mais difícil se torna a vida das outras
redes. A empresa ganha dos fornecedores
créditos de até 3% do valor da compra pa-
ra investir em propaganda — o que faz
com que ela seja, hoje, o maior anuncian-

te do país. Com mais propaganda,
mais consumidores comparecem a
suas lojas, maior a escala e maio-
res os lucros. Em 2004, a Casas Ba-
hia lucrou 150 milhões de reais.
Neste ano, 75 milhões serão inves-
tidos na expansão da rede.

Enquanto no varejo de alimen-
tos a briga pela liderança do mer-
cado se dá entre empresas de por-
te semelhante — Pão de Açúcar e
Carrefour —, a distância que se-
para a Casas Bahia dos outros va-

O Wal-Mart, nos Estados
Unidos: pressão em fornecedor
para oferecer preços baixos
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rejistas de eletroeletrônicos não pára de
aumentar. Hoje, seus maiores concorren-
tes são Ponto Frio, Colombo, Magazine
Luiza e Lojas Cem. Somadas, as vendas
dessas empresas atingiu quase 7 bilhões
de reais em 2004. Sozinha, a Casas Ba-
hia faturou 9 bilhões no mesmo período.

O Ponto Frio, líder do setor até alguns
anos atrás, foi vítima de uma briga entre
sócios e encolheu em um terço no perío-
do de 2000 a 2004. Nos últimos tempos,
as demais redes tentam ganhar muscula-
tura — via abertura de lojas e aquisições
— para se manter competitivas. Pratica-
mente todos os grandes varejistas fizeram
acordos com bancos em busca de recur-
sos que financiem a concessão de crédi-
to aos consumidores. A expansão geográ-
fica também faz parte da agenda. O Ma-
gazine Luiza, que nasceu e ganhou força
no interior de São Paulo, vem abrindo lo-
jas na capital paulista e dá os primeiros
passos no sul do país. No ano passado,
comprou a rede Amo, com 51 pontos-de-
venda no Rio Grande do Sul. "O Maga-
zine Luiza cresceu 50% em 2004 e está
sondando diversas cadeias regionais pa-
ra comprá-las", diz Eugênio Foganholo,
consultor especializado em varejo. A gaú-
cha Colombo, com 370 lojas espalhadas
por Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina, pretende abrir novas unidades
em São Paulo e em Minas Gerais ainda
neste ano. "A saída para a concorrência
é achar alguma forma de se diferenciar",
diz Fernando Fernandes, especialista em
varejo da consultoria de estratégia Booz
Allen Hamilton. "Bater de frente com a
Casas Bahia é um erro."

Há um tipo de concorrente que os pró-
prios Klein julgam mais perigoso que os
varejistas de eletrodomésticos tradicionais
— os hipermercados. Essas redes diluem
seu custo fixo em lojas imensas. Uma das
grandes incógnitas entre os especialistas
sempre foi a capacidade dos hipermerca-
dos de entender como funciona a cabeça
dos consumidores de baixa renda. O Car-
refour deu um importante passo nesse sen-
tido no ano passado ao contratar Celso
Amâncio, diretor de crédito e um dos prin-
cipais executivos da Casas Bahia. Duran-
te quase 30 anos, ele se dedicou a enten-
der os hábitos do consumidor de baixa ren-
da. Foi, também, um dos criadores do mo-
delo de financiamento para a classe C que
impulsionou o crescimento da empresa de

Samuel Klein. Para ter o passe de Amân-
cio, o Carrefour triplicou seu salário.

Embora até hoje os Klein tenham su-
perado todas as projeções de crescimen-
to, a empresa terá de passar por cima de
desafios que ainda não teve de enfrentar
para chegar à meta de l 000 lojas. Um de-
les é a expansão em massa para regiões
do país até hoje inexploradas — Norte e
Nordeste. "Será como Napoleão, que não
ficou satisfeito em dominar a Europa e in-
vadiu a Rússia, um país com clima e po-
pulação inteiramente diferentes", diz um
concorrente. Um crescimento muito ace-
lerado do número de lojas poderia levar a
inadimplência a patamares indesejados.
A taxa média de inadimplência da Casas
Bahia é de 8%, mas cada nova loja demo-

Loja do Ponto Frio: briga de sócios
e redução nas vendas

ra pelo menos dois anos até atingir esse
patamar — nesse período, o índice pode
chegar a 16%. "Nosso crescimento geo-
gráfico se dará aos poucos, sem comprar
redes locais", diz Michael Klein. "Ainda
há muitas cidades no Sudeste e no Sul que
podem ter uma loja." Outro ponto de in-
terrogação para os próximos anos é o im-
pacto do uso cada vez mais disseminado
de cartões de crédito nas camadas de bai-
xa renda. As compras com cartão só fo-
ram permitidas em 2002 na Casas Bahia.
Hoje, já representam 20% das vendas. Se
esse número crescer no futuro, pode atin-
gir um dos pilares do modelo da empre-
sa. Atualmente, oito de cada dez consu-
midores voltam todo mês a uma loja da
rede para pagai" as parcelas de seu crediá-
rio, o que incentiva novas compras a ca-
da visita. O consumidor que usa cartão de
crédito só retorna à loja quando quer.

A tática para a expansão, no entanto,
está preparada. Nos próximos cinco anos,
a rede construirá centros de distribuição
em Salvador. Recife, Fortaleza e Belém.
A frota própria deve dobrar de tamanho,
para mais de 4 000 caminhões. O núme-
ro de funcionários saltará de 32 500 pa-
ra 70 000. Administrar uma empresa com
essa estrutura, treinar multidões de ana-
listas de crédito e monitorar entregas em
centenas de cidades será um dos mais
complexos desafios já enfrentados pelos
Klein. Um desafio para o qual eles se con-
sideram preparados.
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