
Passo rápida
Michael Klein, diretor
da rede, abre duas
lojas por semana



Casas Bahia crescem o equivalente a um Ponto Frio por ano, dobram
de tamanho e lançam um cartão de crédito com o Bradesco para
atrair 2 milhões de clientes e faturar R$ 2 bilhões já em 2006

Paulo. Ele está ali para inaugurar a 460" loja das Ca-
sas Bahia. O filho de Samuel, homem de jeito simples,
não faz muito esforço para se misturar ao povão. Cum-
primenta a todos com um aperto de mão, distribui
autógrafos, tira fotos ao lado dos funcionários, estou-
ra champanhe. Se for necessário, está disposto até a
subir no trio elétrico. Desde o começo do ano, ele re-
pete o mesmo ritual duas vezes por semana. Para ba-
ter a meta de 2005, Klein ainda terá de comparecer

des-Benz usa a rede para testar seus caminhões. "-
Eles têm 2.200 caminhões nossos. É uma amostra fan-
tástica, suficiente para convencer nossos engenhei-
ros a mudar um produto", diz Euclydes Coelho, ge-
rente de vendas da Mercedes. A rede converteu-se
num poderoso balcão de negócios, que atrai toda sor-
te de empresas: de Nestlé, desde novembro com quios-
ques de alimentos em 40 lojas, até o Bradesco.

A assossiação entre o banco e as lojas da família Klein
é, de longe, a mais promissora. Ela começou no fim do
ano passado, mas, em outubro, ganhará um novo ru-
mo. O Bradesco e as Casas Bahia vão lançar um car-
tão de crédito em conjunto, válido em qualquer es-
tabelecimento comercial (até mesmo na concorrência)

a 40 eventos iguais a esse. É um ritmo quase industrial
de abertura de lojas, que mais lembra campanha po-
lítica do que agenda de negócios.

As Casas Bahia atingiram uma escala que nenhum
outro concorrente direto tem: seu crescimento eqüi-
vale a um Ponto Frio por ano sem fazer aquisições,
têm hoje uma população maior que a da cidade de
São Paulo pagando prestações ao mesmo tempo, ven-
dem 20% dos celulares e das TVs do país e são o maior
anunciante do Brasil. "As Casas Bahia crescem qua-
se em progessão geométrica. Hoje somos procurados
por todo tipo de empresa porque damos visibilida-
de a qualquer negócio", diz Michael Klein, diretor-
executivo da rede. No dia da festa da quinta-feira, por
exemplo, o bolo tinha a logomarca da Vivo. Marcas
de refrigerantes e sucos vivem procurando as Casas
Bahia para expor seus produtos nas lojas. A Merce-

que aceite Visa ou MasterCard. É uma "máquina" que
pode gerar R$ 2 bilhões logo no primeiro ano só em
compras nas Casas Bahia. A rede de varejo vai ofe-
recer o produto a 500 mil clientes nessa fase de tes-
tes - o objetivo é imprimir 2 milhões de cartões por ano.
São pessoas com renda média de dois salários míni-
mos, que já quitaram seus carnes e têm o histórico
de pagar as contas em dia. E um público carente de
crédito e, na maioria dos casos, sem conta em banco,
um prato cheio para o Bradesco. "A maior vantagem
para nós é reduzir a inadimplência. Nas compras com
o cartão, o risco do calote fica com a administrado-
ra", diz Klein. O nível de inadimplência das Casas Ba-
hia é de 8%. Nas lojas novas, onde a clientela ainda
não foi devidamente testada, é duas vezes maior.

O exemplo mais bem-sucedido de cartão de crédi-
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to desse tipo é o do Hipercard, da rede Bompreço.

s 8hl0 da quinta-feira, o helicóptero do em-
presário Michael Klein pousa numa escola de
Valo Velho, uma das regiões mais pobres de São
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Quando o supermercado foi vendido ao Wal-Mart, o
cartão era um ativo tão importante que entrou numa
negociação à parte. Foi levado por US$ 250 milhões
pelo Unibanco. No ano passado, o banco IBI, da C&A,
lançou um cartão MasterCard que não exigia compro-
vação de renda. Houve fila nas lojas, apesar de a ven-
da do produto estar associada a um título de capita-
lização. "O maior problema desse público é compro-
var renda. O cliente não quer passar pelo constran-
gimento de ter um empréstimo negado", diz José Ro-
berto Resende, diretor do instituto Shopping Brasil. Nas
Casas Bahia, a maioria dos clientes teria esse proble-
ma - 60% deles têm trabalho informal.

Graças a uma combinação de fatores, as Casas Ba-
hia dobraram de tamanho nos últimos dois anos. A mu-
dança coincide com a recuperação do consumo po-
pular no país. As taxas de juros, apesar de ainda altas,
estão mais baixas que há dez anos. A oferta de cré-
dito para as classes C, D e E se multiplicou e as ven-
das de eletroeletrônicos voltaram a crescer em 2004
e 2005. Quem visita a rede entende bem esse fenôme-
no. No dia da inauguração em Valo Velho, meia ho-
ra depois que as portas foram abertas, o crediário já es-
tava cheio. Na região, dificilmente uma loja teria cai-
xa para financiar uma compra. "As Casas Bahia até
vendem geladeira, mas seu grande veio é a venda de
crédito", diz Cláudio Felisoni, coordenador do Progra-
ma de Varejo (Provar) da USP. "Nos levantamentos do
Provar, há sinais de que o motivo do sucesso da rede
não está no preço, mas na forma de dar crédito. Esse
crescimento vem menos da operação em si e mais da
oferta de crédito", diz Felisoni.

A associação com o Bradesco também deu fôlego
à companhia para investir em expansão de lojas, tec-

nologia e distribuição. Em 2003, as Casas Bahia tinham
350 lojas e faturavam R$ 6 bilhões. Neste ano, serão
500 e um faturamento duas vezes maior. "Esse é um
forte motivador dessas associações. Em vez de gas-
tar dinheiro financiando seus clientes, a rede pode
investir em seu negócio principal", explica Roberto
Marchi, diretor da área financeira da consultoria Booz-
Allen. A carteira de crédito das Casas Bahia chega a
R$ 5 bilhões e a tendência é de que fique mais leve
com a entrada do banco. Até junho, o Bradesco já ti-
nha operações superiores a R$ 700 milhões.

Da mesma forma que atrai parceiros, esse gigantis-
mo chama a atenção de todos. No último mês, che-
garam a circular rumores de que as Casas Bahia seriam
alvo de uma operação como a da Daslu. Michael Klein
até contratou um advogado criminalista para apurar
a história e checar eventuais denúncias na Justiça Fe-
deral. Os boatos surgiram provavelmente porque as Ca-
sas Bahia estão sendo "checadas" pela Receita Fede-
ral. "Eles pediram os documentos relativos à movimen-
tação financeira dos últimos cinco anos", diz Klein.
Na Receita Federal, a informação é de que essa é uma
operação de rotina, feita em qualquer grande empresa.



O salto das Casas Bahia torna-se ainda mais intrigan-
te quando é comparado a seus principais concorrentes.
Hoje, a empresa é, no mínimo, quatro vezes maior
que qualquer rival. Há dez anos, a rede tinha o mesmo
tamanho de Arapuã e Ponto Frio. Esta última, apesar
dos sérios tropeços no meio do caminho, ainda se apre-
senta como uma concorrente respeitável ao império dos
Kleins. A rede Magazine Luiza, do interior de São Pau-
lo, é uma competidora emergente - tem clientela fiel,

uma estratégia bem definida e um modelo de gestão
elogiado. Recentemente, o Magazine Luiza recebeu
um aporte de R$ 120 milhões do fundo americano Ca-
pital International. O dinheiro será usado na expansão
da rede da família Trajano, hoje com 340 lojas. No
início do ano, a meta da empresa era abrir cem pon-
tos-de-venda. O plano já foi cumprido graças à aqui-
sição de duas cadeias de varejo de Santa Catarina.

As Casas Bahia têm um plano ambicioso de cres-
cimento, que inclui unidades fora do país. A rede já
está nas cidades com mais de 100 mil habitantes em
dez Estados do Centro-Sul. O momento é de entrar
nos lugares com menos de 50 mil habitantes. Quan-
do terminar essa expansão, provavelmente em 2007,
as Casas Bahia pretendem começar a conquista do
Nordeste. Há planos de chegar aos países do Mer-
cosul. "No futuro, podemos nos tornar o Wal-Mart bra-
sileiro. Por que não?", diz Michael. Os Kleins estão
com a faca e o dinheiro na mão.

Anúncio
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