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Há pouco mais de um mês, as Ca-
sas Bahia, maior rede varejista
de móveis e eletrodomésticos do
País, com 506 lojas, deixou de

lado os comerciais com o garoto propa-
ganda Fabiano Augusto (aquele do
"quer pagar quanto?") para exibir fil-
mes publicitários bem menos estriden-
tes, com atores no papel de simpáticos
vendedores. A mudança de rumo na
propaganda é apenas a ponta mais vi-
sível de uma profunda reestruturação
ocorrida na cúpula da companhia nos
últimos meses, com a chegada de Ra-
phel Klein, 28 anos. Neto do fundador
e presidente Samuel Klein, 82 anos, e
filho de Michel Klein, 55 anos, diretor
administrativo e financeiro, Raphael
morava nos Estados Unidos, onde se
formou em Administração de Empre-
sas. Em junho de 2005, voltou para o
Brasil e começou a trabalhar na área

de controle de custos
da companhia. Há
dois meses, o jovem
Klein foi promovido:
assumiu a diretoria
de marketing, até en-
tão ocupada pelo pu-
blicitário Allan Bar-
ros. Mais que uma
substituição, sua as-
censão significa o ad-
vento da terceira ge-
ração dos Klein ao
comando da rede.
Além dele, Samuel
tem outros quatro
netos - a mais velha,
Natalie, irmã de Ra-
phael, partiu para o
varejo de luxo.

Barros foi contra-
tado em 2001 e, ao
lado de Saul Klein,
diretor comercial e
filho de Samuel,
criou o slogan repeti-
do aos pulos (e à
exaustão) por Fabia-
no na TV. Em sua
gestão, as Casas Ba-
hia acentuaram a
agressividade de seu
marketing e torna-

ram-se o maior anunciante do País. No
ano passado, a empresa investiu
quase R$ 2,4 bilhões na compra
de espaço em rádio, TV e mídia
impressa. Em cinco anos, o fatu-
ramento saltou de R$ 3,6 bilhões
para R$ 11,5 bilhões e o lucro ba-
teu em R$ 201 milhões em 2005.
A herança que Raphael recebe, enfim,
é positiva, mas não intocável. Uma de
suas primeiras me-
didas foi afastar o
garoto-propaganda
Fabiano. O modelo
de veiculação tam-
bém está sofrendo
mudanças. "Não es-
tamos investindo
nem um centavo a

SAMUEL E SAUL
O patriarca e o

filho mais novo:
Início da sucessão

menos do que antes. A diferença é que
em vez de 20 comerciais de 15 segun-
dos, estamos com 10 de 30", diz Michel.

A nomeação de Rapahel é a segunda
grande decisão sobre a sucessão nas
Casas Bahia. Há pouco mais de um
ano, seu pai, Michel, foi indicado pelo
patriarca Samuel como seu sucessor
na direção dos negócios. A escolha, se-
gundo Michel, não teve nada a ver com
a tradição judaica, que privilegia o filho
mais velho nos casos de sucessão. "In-
dependentemente de eu ser primogê-
nito ou não, a escolha levou em conta
quem tinha mais aptidão para dar con-
tinuidade ao negócio", diz Michel. Seu
irmão, Saul, de 51 anos, não fala sobre
o assunto. Segundo fontes do setor, ele
estaria se afastando da administração.
Raphael seria o incumbido de assumir
as áreas do tio. Michel garante que se
trata de boato. "Ele está de acordo com
tudo e não deixou suas atividades na
empresa", afirma. O que existe, diz
Michel, é um acerto entre os dois
irmãos, segundo o qual o filho de
um assumirá as tarefas do tio.
Portanto, é natural que Raphael
faça uma imersão no campo de
Saul. "No futuro, o Philip, filho de
Saul, hoje com 16 anos, assumirá mi-
nhas funções", diz Michel.

Especialistas no varejo acreditam
que, apesar de rumores sobre as dife-
renças de Saul e Michel, a sucessão nas
Casas Bahia não balançará as estrutu-
ras da empresa. "Há dois fortes moti-
vos para isso: a empresa vai muito bem
e a família é pequena, há poucos mem-
bros envolvidos no negócio", prevê
Ulysses Reis, coordenador do MBA de
Varejo da Fundação Getúlio Vargas.
Casos assim, segundo ele, raramente

dão problema. Os
piores são os que en-
volvem muita gen-
te, como o das Casas
Pernambucanas, no
início dos anos 90. O
caso era extremo: a
família fundadora,
tinham ao todo 36
filhos - alguns, até
hoje, brigam na
Justiça. Não é, defi-
nitivamente, o caso
dos Klein.
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