
Casas Bahia classe A 
Darcio Oliveira 
 
Reis do consumo popular ampliam o alvo e buscam os endinheirados  
 
Que diferença faz um cartão de crédito. Até setembro de 2002, quem quisesse comprar alguns 
dos 6 mil itens vendidos nas Casas Bahia tinha duas opções: pagar à vista ou enfrentar juros no 
crediário. A partir daquele mês, a empresa passou a aceitar Visa, Mastercard, American Express e, 
lentamente, foi abrindo as portas para um público que costumava fugir de suas lojas: a classe 
média alta, fiel usuária do dinheiro de plástico. Ao final de 2002, as operações com cartão de 
crédito representavam 0,5% das vendas. Em 2003, o número já estava em 5%. Hoje, o índice é 
de 17%. O crescimento despertou a atenção do diretor executivo Michael Klein. Tanto que ele 
agora prepara uma grande tacada para cativar de vez o cliente de maior poder aquisitivo. Vai 
abrir uma loja que ocupará três pisos no shopping Ibirapuera, conhecido reduto da classe média 
alta paulistana, e pretende ainda lançar um cartão de crédito com a marca das Casas Bahia, em 
parceria com o Bradesco. “Não é mudança de foco. Estamos apenas agregando um novo público, 
subindo um degrau no consumo”, define Klein.  
 
A certeza de que esse era o momento para tentar subir o degrau veio após a segunda edição da 
Super Casas Bahia, a megaloja que ocupou todo o complexo do Anhembi, em São Paulo, de 1º a 
31 de dezembro de 2004 e vendeu R$ 1 bilhão em mercadorias. Uma pesquisa encomendada à 
empresa 2dp Inteligência do Consumidor mostrou que 57% da “freguesia” no Anhembi vinha das 
classes A e B. E que 80% dessas compras foram feitas com cartão. Eram endinheirados em busca 
de TVs de plasma, câmeras digitais, tocadores de MP3, mini-systems e outros sofisticados 
produtos eletroeletrônicos. “Preço bom nós sempre tivemos. O que faltava era abrir novas formas 
de pagamento e ampliar o mix de produtos”, conta Klein.  
 
A unidade do Ibirapuera terá 2 mil metros quadrados e custará cerca de R$ 3 milhões às Casas 
Bahia. “É só mais uma das tantas lojas que temos em shopping”, minimiza Klein. Mais uma, é 
verdade, mas talvez a primeira com essas características em um bairro nobre da capital paulista. 
A principal novidade é a exposição dos produtos. Mais uma vez, a Super Casas Bahia serviu de 
inspiração. Lá, como deve ocorrer agora no Ibirapuera, espaços destinados aos móveis, por 
exemplo, foram cuidadosamente decorados, simulando cômodos de uma  casa. Nada de enfileirar 
beliches ou poltronas. Televisores de grande porte também deixarão as prateleiras para enfeitar 
home-theaters. “Chamo isso de ambientação, algo que deu muito certo na loja do Anhembi”, 
define Klein. A Super Casas Bahia foi de fato o grande laboratório para testar novos conceitos e, 
principalmente, mercadorias que não faziam parte do portfólio da rede. Fornecedores tiveram 
liberdade para expor na megaloja a sua linha completa de produtos, transformando-a numa 
grande vitrine de lançamentos. Com uma condição: todos os itens deveriam estar disponíveis para 
venda. “Pronta entrega. Se não, nada feito”, conta Klein. A partir daí, o executivo pôde avaliar 
quais os aparelhos, brinquedos ou móveis de grande aceitação junto ao público mais abastado. O 
saldo final foi um aumento de dois mil itens no mix de produtos das Casas Bahia.  
 
“Mas é preciso deixar algo bem claro. No Ibirapuera, teremos produtos para todos os gostos e 
bolsos”, diz Klein. “Somos uma rede de consumo popular”. O cuidado do executivo com o seu 
público cativo é compreensível. Foram as classes C, D e E que transformaram as Casas Bahia na 
maior potência do varejo nacional, com seus R$ 9 bilhões de faturamento anual, 16 milhões de 
clientes mensais e 420 lojas. “O interessante é que a nova loja também trará vantagens para os 
clientes das classes C e D”, diz Renata Giovinazzo, especialista em consumo popular e 
pesquisadora do Programa de Estudos do Futuro da USP. “Assim como a classe média eles 
querem ver espaços bonitos e produtos bem expostos em ambientes decorados. A Casas Bahia 
sabe disso”, conclui. 
 
 
 



 

R$ 9 bilhões foi o faturamento da líder do varejo no ano passado.  
A rede também registrou R$ 150 milhões de lucro líquido 

PERFIL 
420 lojas 

39 mil funcionários 

75 milhões de reais é o Investimento destinado à abertura de lojas em 2005 
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