
Entre tapas e lojas 
Marcos Graciani e Giuliano Ventura 
 
Os bastidores dos acordos (e desacordos) que transformaram a Região Sul na principal frente de 
batalha das redes brasileiras de varejo. 
 
Há cerca de três anos, Luca Longobardi e seu sócio, Paulo Saraiva, decidiram que era hora de 
crescer e aparecer. Diretores do escritório gaúcho da State Capital, uma consultoria internacional 
especializada em fusões e aquisições, eles precisavam conquistar um negócio de grande 
repercussão. Em outras palavras, intermediar a venda de uma companhia conhecida, que 
causasse impacto no mercado – e que ajudasse a firmar o nome da State Capital na Região Sul. 
Na época, o setor que se mostrava mais promissor era o de varejo, precisamente o de 
eletroeletrônicos. “Vimos que esse segmento estava muito fragmentado e achamos que seria o 
momento certo de tentar a consolidação no país”, recorda Longobardi. Ele e Saraiva logo saíram à 
procura de redes que pudessem ser negociadas. A escolhida acabou sendo a Lojas Arno, uma 
empresa saudável, com administração moderna e pontos-de-venda bem localizados. E que, 
portanto, tinha ótimas chances de despertar a cobiça dos compradores. 
 
Na segunda metade de 2002, Longobardi e Saraiva visitaram o controlador da Arno, Gelson 
Palavro, e fizeram a proposta: calcular quanto valia a empresa – e ver se alguém estava disposto 
a pagar o preço. O empresário, é claro, ficou surpreso com a idéia. Jamais havia cogitado vender 
a rede fundada por seu falecido pai, Arno Palavro. Mesmo assim, resolveu deixar os executivos da 
State Capital saírem à caça de compradores. Foi uma decisão despretensiosa. Gelson apenas 
tinha curiosidade de descobrir qual era o verdadeiro valor de sua empresa. Além do mais, sua 
situação financeira não era desconfortável. Só venderia a Arno, portanto, se recebesse uma 
proposta muito boa. E que mal havia em ser cortejado por outras redes? 
 
A avaliação demorou seis meses para ser concluída. Longobardi não revela o preço, mas fontes de 
mercado estimam que a Lojas Arno poderia ser vendida por até R$ 70 milhões. Quatro empresas 
estrangeiras logo demonstraram interesse, sendo duas mexicanas e as outras duas, chilenas. Mas 
nenhuma das propostas chamou a atenção dos executivos da State Capital. Até que uma rede 
brasileira aceitou entrar no páreo. Trat ava-se do Magazine Luiza, a rede fundada por Luiza Helena 
Trajano, conhecida por sua política agressiva de expansão – que inclui nada menos que oito 
aquisições nos últimos dez anos. Gelson e Luiza já se conheciam há tempos e mantinham um 
relacionamento amigável – fruto de inúmeras viagens que haviam realizado juntos ao exterior, 
sempre a convite de fornecedores. Nos meses seguintes, os dois empresários se reuniram sete 
vezes, sempre de forma sigilosa. Finalmente, em junho do ano passado, Luiza convenceu o 
varejista gaúcho a se desfazer de seus negócios. “Ela é inteligente, excepcionalmente ativa e tem 
como grandes qualidades a objetividade e a franqueza”, relata o advogado Zulmar Neves, cujo 
escritório participou do acordo. 
 
Poucos dias depois, Gelson Palavro e Vitor Schiavenin, então o diretor administrativo e financeiro 
da Lojas Arno, voaram para São Paulo. Já ciente das dificuldades que encontraria para competir 
com as grandes redes do centro do país, Gelson assinou o contrato e vendeu a Arno. A 
transferência só foi concluída em dezembro de 2004. “O Sul não era prioridade no nosso 
planejamento estratégico”, confessa Frederico Trajano, diretor do Magazine Luiza e filho de Luiza 
Helena. “Mas é que apareceu uma oportunidade de ouro com a Arno. Era uma rede extremamente 
bem credenciada, que tinha lojas numa região maravilhosa, com base industrial grande e estável. 
E em um mercado pouco concorrido”, justifica. 
 
Negócio estopim – A venda da Lojas Arno para o Magazine Luiza não só pegou o mercado de 
surpresa como deflagrou uma verdadeira guerra pelo varejo do Sul. Até então, a região era 
apenas mais uma entre as várias frentes de negócios das grandes redes do país. Sequer havia 
lojas da Luiza no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por exemplo. E a Casas Bahia, de longe 
a maior empresa do varejo de eletroeletrônicos do país, ainda estudava a possibilidade de 



inaugurar as primeiras unidades no mercado gaúcho. Antes de Luiza Helena entrar na região, 
aliás, a rede de lojas fundada por Samuel Klein era a mais cotada para adquirir a Arno. Em 
novembro de 2003, o empresário havia informado à imprensa: “Estamos negociando a compra de 
uma rede no Rio Grande do Sul que tem cerca de 50 lojas”. Na época, a Arno e a CR Die Mentz se 
encaixavam na descrição. Mas os analistas do setor apontavam que a preferida era mesmo a 
Arno. 
 
Depois do acordo entre Luiza Helena e Gelson Palavro, porém, o Sul se tornou prioridade. Em 
outubro do ano passado – apenas quatro meses depois de a venda da Arno ter sido oficialmente 
divulgada –, a Casas Bahia já inaugurava suas primeiras quatro lojas no Rio Grande do Sul. A 
estréia na região foi feita com toda a pompa possível. Na ocasião, o diretor administrativo Michael 
Klein promoveu um show gratuito do cantor Alexandre Pires no centro de Porto Alegre. E recebeu 
a imprensa para anunciar seus planos de expansão em Santa Catarina e no Paraná. No mercado 
catarinense, afirmou, o objetivo era erguer dez novas unidades até o final de 2005, dobrando o 
número de lojas existentes por lá. Já no Paraná, onde havia 20 lojas, a Casas Bahia abriria outras 
seis, todas no oeste do Estado. “Temos negociações em andamento em cidades como Paranavaí, 
Apucarana, Francisco Beltrão e Pato Branco, entre outras”, detalhou ele. 
 

Prestações a perder de vista 
Cresce o número de vendas parceladas em mais de um ano no varejo  

 
Fonte: Shopping Brasil 

 
 
O súbito interesse de Klein pelo Sul foi encarado como um contra-ataque à investida do Magazine 
Luiza, que a essa altura também anunciava novos planos para a região. O embate mexe com o 
setor até hoje. Nos três Estados, os empresários das redes regionais lutam para não serem 
engolidos pelas grandalhonas. Adelino Colombo, presidente da Lojas Colombo – a maior empresa 
do setor no Sul do país –, chegou a afirmar que as redes locais que não crescem estão com os 
dias contados. “Ou se tornam grandes, com abrangência nacional, ou morrem”, declarou. 
Preocupados, alguns pequenos varejistas já admitem que, por uma proposta atraente, não 
pensarão duas vezes em vender seus negócios. É o caso de Mário Gazin, presidente e fundador da 
Lojas Gazin, a maior rede do Paraná, com 119 pontos-de-venda. “Não há nada que não se possa 
vender. Não sinto amor pela loja, só pelos meus filhos”, esclarece. Outro que admite negociar é 
Martinho Puhl, da Fischer, de Venâncio Aires (RS). “Não coloquei meu negócio à venda, mas ele é 
de venda. Se até o Gelson Palavro vendeu a Arno, é porque se trata de uma questão de 
oportunidade. 
 



E ao que tudo indica oportunidades não faltarão. Só no Rio Grande do Sul, pelo menos cinco redes 
regionais (de um total de 23) avaliam propostas de venda. De São Paulo para baixo e no Centro-
Oeste do país, a State Capital prevê que deverão ocorrer entre oito e dez aquisições nos próximos 
dois anos. Ou seja, entre 300 e 400 lojas poderão mudar de mãos em pouco tempo. Para Raul 
Candeloro, consultor especializado em varejo, a corrida pelo Sul é fruto do “marketing de guerra” 
praticado pelas grandes redes. “Uma vez que o movimento começa, cria-se um ciclo auto-
alimentado: se um concorrente está lá, os outros têm de ir também para não perder espaço”, 
analisa ele. “E, como ninguém consegue investir nas cinco regiões ao mesmo tempo, fica claro 
que o foco do setor, neste ano e talvez no próximo, é a consolidação do Sul.” 
 
O predador que vem do México 
 
Há tempos que um gigante internacional espreita o varejo brasileiro. Desde a década de 90, o 
Grupo Elektra, do México, vem sondando redes no país. O assédio começou em 1999, quando o 
Ponto Frio foi procurado. O negócio só não aconteceu porque os mexicanos se assustaram com a 
onda de cheques pré-datados que inundava o comércio brasileiro. E também porque o Banco 
Safra teria pedido um valor muito alto pelo Ponto Frio, do qual é controlador.  
 
No ano passado, a empresa mexicana encontrou outro alvo agora em território gaúcho: a Lojas 
Colombo. O presidente da rede, Adelino Colombo, interessou-se pelas propostas e foi até o México 
conhecer a sede da Elektra. No dia 28 de julho, foi a vez de os mexicanos desembarcarem no 
Brasil. “É, nos retribuíram a visita”, confirma Eldo Moreno, diretor-superintendente da Colombo, 
que deve faturar R$ 1,6 bilhão neste ano. Os mexicanos não falam do assunto. Apenas dão 
mostras de que sim, estão de olho no país. “É um mercado interessante que estamos analisando”, 
desconversa Rolando Villareal-Soriano, diretor de relações com investidores da Elektra. 
 
Com um faturamento de US$ 2,3 bilhões no ano passado, a Elektra tem musculatura para brigar 
em qualquer mercado na América Latina. No Brasil, sua estratégia seria a de aproveitar o poder 
de fogo do Banco Azteca, seu braço financeiro, para vender a prazo. A parceria daria segurança à 
rede, que está acostumada a um padrão diferente de consumidor. No México, o próprio cliente 
transporta as mercadorias que adquire. E seu crédito só é aprovado depois de uma visitinha de 
técnicos da loja – para conferir se o endereço do comprador é verdadeiro ou não. 
 
Todos querem a Base – A disputa pelo Sul esquentou em fevereiro deste ano, quando o Magazine 
Luiza anunciou mais uma importante aquisição: a da Lojas Base, a segunda maior rede 
catarinense de varejo. Fundada em Chapecó pelo empresário Wanderlei Berlanda, a Base havia 
faturado R$ 180 milhões em 2004 e possuía 67 lojas no Sul – 16 no Rio Grande do Sul, oito no 
Paraná e 43 em Santa Catarina. O valor pelo qual foi vendida permanece em segredo. O certo é 
que Luiza Helena havia dado mais um passo importante em seu plano de expansão na região. 
Afinal, a compra da Arno havia se revelado um ótimo negócio – em poucos meses, o mercado 
gaúcho passara a gerar 25% das receitas do Magazine Luiza. Não fazia sentido, portanto, ficar 
fora de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As grandes competidoras 

Rede 
Estado de 
origem 

Faturamento em 2004 
(em milhões de R$) Lojas Próximos movimentos 

Casas 
Bahia 

SP 9.000 434 Chegar a mil lojas até 2010 

Ponto Frio RJ 3.100 341 Abrir mais 50 lojas em 2005 

Colombo RS 1.600 370 Continuar expansão em SP e MG 

Magazine 
Luiza 

SP 1.400 254 Abrir de 80 a 100 lojas por ano 

Lojas Cem SP 948 144 Abrir mais 16 lojas até o fim do ano 
 

Fonte: empresas 

 
 
O problema é que, dessa vez, a operação não seria tão tranqüila e sigilosa como a da Arno. Ao 
descobrir que a rival Luiza Helena havia comprado a Lojas Base, Michael Klein reagiu de imediato. 
De Miami, onde estava reunido com alguns fornecedores, o líder da Casas Bahia voou de volta ao 
Brasil e foi falar diretamente com Wanderlei Berlanda. Não economizou na contra-proposta: disse 
estar disposto a comprar toda a rede catarinense, incluindo suas dívidas, estoque, imóveis, 
carteira de recebíveis etc. O lance, é claro, deixou Berlanda atordoado. Fazia uma semana que ele 
havia fechado negócio com Luiza Helena – em um acordo que incluía apenas a venda da marca 
Base e a locação de seus pontos-de-venda. E agora lá estava Klein, acenando com uma proposta 
muito mais atraente. Berlanda cedeu. E, na segunda-feira, 28 de março, a imprensa divulgava a 
nova aquisição da Casas Bahia em Santa Catarina. “A ação da Casas Bahia foi um soco no 
estômago do Magazine Luiza”, avalia o especialista Eugênio Foganholo, da consultoria Mixxer, de 
São Paulo. 
 
Posteriormente, porém, Berlanda se inteirou das conseqüências de romper o contrato com Luiza 
Helena. Uma das cláusulas do acordo previa multa de R$ 3 milhões para quem decidisse quebrá -lo 
de forma unilateral. Foi o suficiente para o varejista catarinense voltar atrás novamente. O 
Magazine Luiza acabou levando a Base por R$ 35 milhões. No embalo, ainda comprou a Madol, 
uma rede de 12 lojas sediada em Joinville, por quase R$ 10 milhões. Depois de toda a confusão, 
Berlanda decidiu não conceder entrevistas e, segundo familiares, internou-se em um spa de 
Gramado (RS), onde se mantém a salvo dos jornalistas. A última notícia que se tem dele é de que 
estava percorrendo as unidades da Base para se despedir dos funcionários. Oficialmente, o 
empresário deixará o comando da rede em junho deste ano. 
 
De qualquer forma, o assédio da Casas Bahia causou alvoroço no mercado. Meses antes, Michael 
Klein havia declarado que sua estratégia de expansão não envolveria mais nenhuma aquisição – e 
sim a abertura de lojas próprias, como ocorreu no Rio Grande do Sul. A última compra havia sido 
a da Lojas Spirandelli, em Goiás, quatro anos antes. Além disso, a maioria das unidades da Base 
se localizavam no interior, em cidades de pequeno e médio porte. Era totalmente diferente da 
linha adotada pela Casas Bahia, que sempre focara seu crescimento em capitais e regiões 
metropolitanas. “Houve, sim, a tentativa de atravessar o nosso negócio”, reclama Frederico 
Trajano, do Magazine Luiza. “Na verdade, a nossa proposta estava condicionada à desistência do 
primeiro comprador”, defende-se Klein. Hoje, Santa Catarina está fora dos planos de aquisição da 
Casas Bahia. A maior rede de varejo do país admite interesse em comprar apenas duas empresas, 
ambas no Rio Grande do Sul. Uma delas teria 40 lojas e a outra, 20. 
 
Mais competição – A briga iniciada entre Casas Bahia e Magazine Luiza deve se acirrar ainda mais 
com a aproximação de um competidor que corria por fora até agora: o Ponto Frio, segundo maior 



grupo do setor, com faturamento de R$ 3,1 bilhões. Controlada pela bilionária Lilly Safra, a 
companhia está saindo de uma profunda reestruturação. Há cerca de quatro anos, Lilly se 
desentendeu com o sócio Simon Alouan e cogitou de vender o negócio. A confusão freou a 
expansão e afetou o desempenho da rede. A situação só começou a mudar depois que Roberto 
Britto assumiu a presidência há um ano e meio. O executivo fechou 30 pontos-de-venda que não 
davam resultado e recuperou a saúde financeira da empresa. Em 2004, o lucro líquido atingiu R$ 
53 milhões contra modestos R$ 3 milhões no ano anterior. Revigorado, o Ponto Frio planeja 
investir R$ 100 milhões e abrir 50 unidades neste ano. A Região Sul será um dos focos de 
investimentos. “Vejo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná uma série de espaços, tanto 
nas regiões metropolitanas quanto nas menores cidades. É um mercado que vai passar por uma 
fase de mudança muito rápida”, diagnostica Britto. 
 
A onda de consolidação deverá varrer do mapa muitas empresas locais – mas não todas. Do Rio 
Grande do Sul ao Paraná, o mercado está repleto de pequenas empresas que chegam aonde as 
grandes não têm interesse de chegar: as cidades e os vilarejos do interior e as novas fronteiras 
agrícolas do Centro-Oeste. É o caso das paranaenses Dudony e Mercadomóveis, ambas com 51 
lojas. Para Márcio Pauliki, da Mercadomóveis, a proximidade com as comunidades interioranas é 
mais do que suficiente para assegurar a sobrevivência de seus negócios. “A grandes são 
padronizadas e têm a desvantagem de parecer distantes do cliente mais simples”, critica. Em 
Curitiba, exemplifica ele, é importante que os gerentes das lojas usem gravata para inspirar 
confiança e respeito. “Já em municíp ios pequenos, se eles usarem gravata, acabam espantando as 
pessoas, pois dão a entender que os produtos são mais caros”, compara. 
 
O próprio Wanderlei Berlanda deve voltar ao varejo catarinense, desta vez com o seu irmão, Nilso 
– que é dono da Lojas Berlanda, uma rede com 49 pontos-de-venda que sempre se manteve 
longe dos grandes centros. Considerada a quarta maior revendedora de móveis e 
eletrodomésticos de Santa Catarina, a Berlanda está presente em cidades miúdas como Ponta Alta 
do Norte, de apenas 3 mil habitantes. “Nem por uma proposta milionária eu venderia meu 
negócio”, assegura Nilso. Para este ano, o plano da Berlanda é abrir mais dez lojas, a maioria no 
oeste catarinense. Dependendo dos locais escolhidos, a rede poderá concorrer diretamente com 
as unidades recém-adquiridas pelo Magazine Luiza. “Nós tínhamos intenção de abrir somente mais 
cinco lojas. Mas o Wanderlei me passou alguns pontos que seriam usados na expansão da Base”, 
relata Nilso, garantindo que sua empresa já foi assediada pela Casas Bahia, mas o negócio não 
evoluiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As principais redes de varejo do Sul 

Rede Estado de origem Lojas 

Gazin  PR 119 

Becker RS 80 

Dudony PR 51 

Mercadomóveis PR 51 

Koerich SC 50 

Berlanda SC  49 

CRDiementz RS 48 

Salfer SC 47 

Certel  RS 40 

Herval RS 40 

Volpato RS 38 

Manlec RS   

Solar Wallauer RS 32 

Fischer  RS 24 

Kilar SC 22 

Casas Fretta SC 3 
 

* "Vende-se" designa apenas as redes entrevistadas que admitem avaliar propostas de venda. 
Fonte: empresas 

 
 
Quem quer consolidar? – Além da identificação local, outro fator que deve assegurar a 
permanência das redes menores é a indústria. Fornecedores de eletrodomésticos e móveis vêem a 
consolidação do mercado com preocupação. Nenhum deles tem interesse de ficar à mercê de três 
ou quatro grandes distribuidores com grande poder de barganha. “A preocupação dos 
fornecedores com a concentração excessiva no comércio é maior que a nossa”, relata Antônio 
Koerich, dono da Lojas Koerich, de Florianópolis. Os próprios representantes da indústria admitem 
que o mercado pulverizado é mais favorável. “Os grandes varejistas castigam muito a indústria”, 
resume Ingo Fischer, presidente da fabricante de fornos elétricos Irmãos Fischer, de Brusque 
(SC). 
 
Exemplos não faltam para mostrar quão problemática a concentração do varejo pode ser para os 
fornecedores. Há 12 anos, a capixaba Movelar, uma das maiores fabricantes de móveis do Brasil, 
destinava 20% de sua produção para um grande grupo do Sudeste. Certo dia, a rede resolveu 
suspender as compras e a fábrica sofreu um baque. “Isso serviu de lição”, reconhece Domingos 
Sávio Rigoni, presidente da Movelar e da Abimóvel, a entidade que representa o setor moveleiro 
no Brasil. “As redes menores não te deixam na mão”, afirma. 
 
 



Finalmente, há outro fator que deve render sobrevida a muitos varejistas de pequeno porte. É que 
os bancos estão cada vez mais interessados em oferecer crédito a clientes de baixa renda. Chegar 
a essa camada de mercado, porém, não é fácil. Boa parte da população das classes D e E é 
“desbancarizada”, como definem os especialistas ao se referir àquelas pessoas que sequer 
pensam em entrar numa agência para pedir empréstimo. Por isso, os bancos contam com a 
capilaridade e a expertise do varejo no interior. O Bradesco, por exemplo, já  fechou uma parceria 
com a Salfer, de Joinville – que administra 47 lojas em Santa Catarina e no Paraná. “Eles têm 
conhecimento e capacidade de avaliar o risco do cliente de baixa renda, que para nós ainda é de 
pouca visibilidade”, diz Paulo Isola, diretor executivo do Bradesco, que também mantém uma 
operação bilionária com a Casas Bahia. 
 
“Podemos comprar uma empresa por mês” 
 
Maior rede de varejo do país,com um faturamento de R$ 9 bilhões, a Casas Bahia tem um plano 
digno de seu gigantismo: em cinco anos, quer ter mil lojas e faturar R$ 20 bilhões. Para chegar lá, 
Michael Klein diz ter um trunfo na mão: R$ 100 milhões por mês que a empresa recebe de uma 
parceria com o Bradesco. “Com isso, compro qualquer empresa do país”, confidencia. Nesta 
entrevista exclusiva, Klein fala um pouco mais sobre os seus planos de expansão e esclarece o 
episódio da Lojas Base. 
 
Hoje, a Casas Bahia tem 430 lojas no país. E seu objetivo era chegar a 500 até 2008... 
Correto. Só hoje (06 de maio) abri mais três lojas. 
 
Mas agora a empresa pretende abrir 1.000 lojas e ter faturamento de R$ 20 bilhões até 2010. Por 
que a meta ficou mais ousada? 
O final de 2003 e o início de 2004 foram muito bons para nós. Superamos todas as nossas metas. 
E o faturamento foi acima do esperado. Em 2004, fizemos a projeção de aumentar nossa receita 
em cerca de R$ 1 bilhão. E acabamos alcançando um acréscimo de R$ 3 bilhões no faturamento. 
Neste ano deveremos alcançar uma receita de R$ 12 bilhões. É o ritmo. 
 
E como chegar aos R$ 20 bilhões? 
Queremos aumentar a receita das lojas já existentes, ampliando o espaço de cada uma delas. 
Com mais área útil, terei uma maior exposição de produtos, mais opções para oferecer ao cliente 
e, automaticamente, mais produtos para vender. E isso gera novas vendas.  
 
Quantas ampliações estão previstas para este ano? 
Queremos abrir 91 lojas e ampliar outras 30. O plano é ter pelo menos 100 lojas a cada ano. Não 
tenho uma bola de cristal, mas pode estar certo de que, no final de 2005, teremos 500 pontos-de-
venda. Hoje são 434. 
 
Em quais regiões deverá se concentrar essa expansão? 
Todas as nossas lojas estão concentradas em um perímetro que abrange oito estados (Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas 
Gerais) mais o Distrito Federal. Pensamos em crescer exatamente nestas regiões. Pelos nossos 
cálculos, apenas esses oito Estados e o DF comportariam mais 200 lojas nos próximos 5 anos.  
 
A Casas Bahia não planeja ir além desses Estados? 
Não. No momento, não. Como trabalhamos com uma logística de distribuição que prevê a entrega 
ao cliente em 48 horas, só conseguimos abastecer lojas até um raio de 1.200 quilômetros de 
distância de São Paulo. 
 
A expansão envolve aquisições? 
Praticamente suspendemos as compras em 2001, depois  da aquisição das Lojas Spirandelli, em 
Goiás. De lá para cá, só estamos analisando oportunidades de negócio. Muitas vezes, desistimos 
de aquisições porque a legislação brasileira prega que o comprador também deve ser responsável 



pelas dívidas da companhia adquirida nos últimos cinco anos. E só assumimos a dívida se a rede 
tiver um ativo correspondente, que interesse às Casas Bahia. 
 
Mas as aquisições não estão descartadas. 
É possível. Só depende de surgir uma boa oportunidade de negócio. Pode até ser mais vantajoso, 
pois assim temos como acelerar o processo de expansão e alcançar nosso objetivo já em 2008, 
2009... 
 
Há boatos de que a Casas Bahia já teria feito alguma proposta de aquisição do Ponto Frio. Você 
confirma? 
Não, não ocorreu proposta. Mas chegamos a analisar o negócio. O Ponto Frio esteve algum tempo 
à venda. Porém, nunca sentamos com a família dos donos do Ponto Frio para discutir quanto 
poderia valer a empresa. Nunca houve uma aproximação nesses termos. 
 
Falando em negociações, o que houve no caso da aquisição das Lojas Base, em Santa Catarina? 
Fiquei sabendo por meio de fornecedores em comum que o Magazine Luiza estava comprando a 
rede Base. Eu estava nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, e pedi ao Wanderlei Berlanda 
(dono da Lojas Base) que fosse até São Paulo para negociarmos. 
 
Era para cobrir o lance do Magazine Luiza? 
Não houve nenhum embate de propostas, como dito na imprensa. Eu queria comprar toda a rede 
enquanto a Luiza Trajano (dona do Magazine Luiza) queria somente uma parte. Sequer posso 
dizer que ofereci um valor maior, pois eram dois negócios diferentes. O certo é que a minha 
proposta estava condicionada a desistência da compradora que chegou primeiro.  
 
Isso quer dizer que o Magazine Luiza teria que desistir do negócio para que a Lojas Base ficasse 
com a Casas Bahia? 
Exatamente. Mas não houve desistência e tudo voltou à estaca zero. Dias depois, recebi uma 
carta do próprio Wanderlei, informando que a Luiza Trajano não havia desistido da compra. Por 
isso, abortei a proposta.  
 
Qual é o poder de fogo das Casas Bahia hoje para adquirir novas empresas? 
É total. Tenho um contrato com o Bradesco que rende R$ 100 milhões por mês à Casas Bahia, 
que em troca repassa financiamentos para o banco. Ora, nenhuma rede de varejo custa tudo isso 
no Brasil. Ou seja, só com as nossas vendas financiadas por terceiros podemos comprar uma 
empresa por mês. E esse contrato ainda tem mais três anos de validade. Temos a receber do 
Bradesco algo em torno de R$ 3 bilhões.  
 
Como você encara o processo de aproximação das redes de varejo com os bancos? 
As Casas Bahia foi a última empresa a ceder espaço a algum banco, pois procuramos ver como 
estavam sendo feitas as negociações em outras redes. Muitos bancos queriam mudar o perfil das 
pessoas que merecem crédito. Todos os cinco ou seis bancos que vieram nos visitar tinham 
propostas para um consumidor de renda mais alta. O único que aceitou trabalhar com o cliente de 
baixa renda foi o Bradesco. 
 
Você acha que a união entre varejo e bancos veio para ficar? 
Sim, pois as instituições financeiras no Brasil não conhecem o público de baixa renda. São 
pessoas "desbancarizadas". Elas não têm cartão de crédito e nem conta bancária... Mas vão à 
Casas Bahia para comprar a prazo. 
 
A indústria se preocupa muito com a questão de concentração de mercado no varejo de 
eletroeletrônicos e de móveis. Qual sua opinião sobre isso? 
A cada começo de ano, nos reunimos com as indústrias para fazer um planejamento de compras. 
Não existe uma negociação nos moldes retratados pelos jornais, como se tratássemos de negócios 
a cada final de mês, ou como se estivéssemos pressionando a indústria. O que acontece é que 



simplesmente fechamos um acordo de produção para o ano inteiro, que é revisado 
freqüentemente, para acompanhar as mudanças na economia. A Casas Bahia hoje é dependente 
da indústria. Não vejo problema na concentração.  
 
A concentração no varejo de eletroeletrônicos é um caminho sem volta? 
Isso vai acabar ocorrendo. As quatro maiores redes estão indo muito bem. E eu diria mais: há 
mais redes chegando a bons níveis de faturamento. Um exemplo é a Lojas Cem (com sede em 
Salto, no interior paulista), a Insinuante (de Salvador, na Bahia) e as Lojas Viamada (de Belém, 
no Pará). São empresas altamente sólidas que estão conquistando cada vez mais espaço. 
 
A Casas Bahia já foi procurada por algum comprador estrangeiro? 
O que posso dizer é que, tanto na geração de seu Samuel e dona Ana (os fundadores da Casas 
Bahia) como agora, na geração dos filhos, ninguém pensa em vender a empresa. Já na geração 
seguinte, aí sim, ninguém pode garantir o que os meus filhos e sobrinhos pretendem fazer com a 
empresa. Daí nossa preocupação em qualificar os filhos para que eles dêem continuidade à 
empresa. Meus dois filhos estão estudando administração de empresas como também na área de 
comércio. Tenho também cinco sobrinhos. Será que empresa familiar não pode ter sucesso no 
mundo? Claro que pode, desde que todos sejam profissionais e competentes. 
 
Amanhã online - acesso em 1/6/2005 


