
O COMERCIO NO DNA
P E R F I L Perto de completar 50 anos, a Casas Bahia mostra que
fazer negócio está no sangue da família de Samuel Klein

POR PAULA PACHECO

O
tino comercial da família Klein
é inegável. Prova disso é que
atravessa gerações sob o ata-
que da concorrência, de pla-
nos econômicos e dos altos e

baixos relacionados a emprego e poder
aquisitivo do brasileiro. O pioneiro Sa-
muel Klein, de 82 anos, nascido na Polô-
nia, dono da Casas Bahia, está prestes a
comemorar os 50 anos da abertura da pri-
meira loja. Michael, de 55 anos, vindo
ainda pequeno da Alemanha, filho mais
velho e herdeiro do comando da empre-
sa, mesmo diante de uma retração do
consumo como a que enfrenta agora,

Store, em São Paulo, e exporta para oito
países (leia mais à pág. 44).

A Casas Bahia é hoje a maior rede de
produtos para casa no Brasil. Vende de
móveis a tevês de plasma. São 530 lojas
(ante 369 do Ponto Frio, o principal con-
corrente), 54 mil empregos diretos, uma
frota de 2.100 caminhões e uma carteira
de 13 milhões de clientes ativos. Depois

Com o novo
centro de
distribuição
no Rio, a rede
vai aumentar
a regionalização

de ver o faturamento crescer a taxas ro-
bustas nos últimos anos, o diretor-finan-
ceiro Michael Klein vive agora um pe-
ríodo de revisão de metas. Ele admite:
"Normalmente sou otimista, mas no
momento me considero um realista".

Do planejamento de cem novas lojas
para 2006, Klein optou por reduzir para
70. Com as vendas em queda, o empre-
sário teve de diminuir a mão-de-obra já

empregada. Os cortes,
que já começaram, de-
verão chegar a 2 mil pos-
tos de trabalho. Ele faz
uma análise interessan-
te sobre o que empresas
como a dele vivem hoje.
"No varejo, de uma for-
ma geral, é preciso ser
mais ágil e também pla-
nejar no dia-a-dia. Te-
mos a visão do fim da li-
nha, do consumidor, de

como está o seu poder aquisitivo. E é fa-
to que depois do Dia das Mães o consu-
mo deu uma freada", diz Klein.

De maio até agora, o tíquete médio da
empresa caiu de 500 reais para 450
reais. Com os custos fixos no mesmo pa-
tamar, a solução foi reduzir a estrutura
de atendimento para fugir do inchaço.
"Se as vendas caem 3%, como aconte-
ceu no primeiro semestre (na compara-
ção com igual período de 2005), faze-
mos ajustes na frota, no número de fun-
cionários", detalha. O faturamento, que
no ano passado foi de 11,5 bilhões de
reais, neste ano deve crescer 5% e che-

MICHAEL. O filho mais velho

da família Klein trocou o

otimismo pelo realismo

mantém a decisão de aumentar o nú-
mero de lojas. Natálie,
filha de Michael,
acaba de dobrar
o tamanho da
butique NK

gar a 12 bilhões de reais.
Klein concorda que parte dessa re-

tração vem do fato de os consumido-
res estarem muito endividados.
"Mesmo com a queda do preço de

muitos produtos, as pessoas não



têm dinheiro para comprar. Do jeito que
a situação está, a atual base de consumi-
dores não vai aumentar. Ela já chegou ao
seu limite de compra. Tanto que houve
uma saturação de oferta de crédito. A cul-
pa não é do varejo ou dos bancos, mas do
próprio País, que não alimenta o aumen-
to da renda", avalia.

De uns tempos para cá, uma das al-
ternativas da rede para evitar a satura-
ção de algumas praças tem sido se ins-
talar em cidades menores (entre 50 mil
e 100 mil habitantes). Parte desse pro-
jeto de regionalização ganhará um im-
pulso a mais com a inauguração, no pri-
meiro semestre de 2007, de um centro
de distribuição em Duque de Caxias
(RJ), com investimento de 100 milhões
de reais e área de cerca de 100 mil me-
tros quadrados. O depósito, com capa-
cidade para atender a um raio de mil
quilômetros de distância, permitirá que
as entregas da Casas Bahia cheguem até
o Espírito Santo e o sul da Bahia. Atual-
mente, a empresa está em São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro,
Goiás e Mato Grosso do Sul.

Outra carta na manga de Klein será o au-
mento da emissão do número de car-
tões. A parceria com o Bradesco existe
há quase um ano e até o momento são
600 mil cartões. Nos próximos 12 me-
ses, o empresário planeja multiplicar
por cinco esse número e chegar a outros
3 milhões de clientes. Foi graças a essa
parceria que a direção da Casas Bahia
adiou por tempo indefinido a possibili-

dade de partir para o mercado de capi-
tais e listar ações na Bolsa. A hipótese
chegou a ser cogitada há cerca de dez
anos, quando foi feita a emissão de de-
bêntures não conversíveis em ações.
Mas com o mercado favorável ao cres-
cimento financiado pela própria gera-
ção de caixa e depois com a dobradinha
com o Bradesco, a idéia foi aposentada.

Já as vendas pela internet ainda não fa-
zem parte dos planos imediatos da em-
presa, apesar de o site estar pronto para
começar a vender. Cauteloso (apesar de
os concorrentes já terem adotado o canal
de vendas), Klein acha que ainda não é o
momento. "Devemos esperar pelo menos
mais um ano. Cerca de 70% das nossas

vendas são a crédito, feitas a pessoas que
não têm cartão e que ainda preferem pa-
gar com dinheiro todo mês", justifica-se.

Há algum tempo, as lojas da Casas Bahia
passaram a criar ambientes que reprodu-
zem os cômodos de uma casa para ven-
der mais. Quem procura um guarda-rou-
pa dá de cara com a cama, o colchão e os
edredons. Klein quer ir adiante com a
idéia e já faz a próxima aposta: filmes em
DVD. Muita gente que compra o apare-
lho, diz, também pede os filmes. A pri-
meira experiência, prevê o empresário,
deverá acontecer a partir de novembro
durante o Super Casas Bahia, uma mega-
loja montada na zona norte de São Paulo
para pegar carona nas compras de Natal.

A atualização do mix de produtos tem
sido uma preocupação cada vez mais
freqüente na empresa. O melhor termô-
metro, segundo o empresário, são os
próprios vendedores, que estão na linha
de frente nas lojas e conseguem saber
dos clientes quais são as aspirações do
momento. Foi assim que a companhia
passou a oferecer camas do tipo box, no-
tebook, MP3 e MP4, cozinhas planeja-
das, tevês de tela plana e perfumes im-
portados. Nas próximas semanas, a em-
presa passará a vender jóias. A experiên-
cia começará na loja da Praça Ramos,
no centro de São Paulo.

Mesmo com a preocupação constan-
te em atualizar e expandir os negócios,
Klein não ficou tentado a diversificar os
investimentos. Além da Casas Bahia, a
família tem a fábrica de móveis Bartira,
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que abastece apenas a própria rede va-
rejista, e não pensa em partir para outras
frentes. "É isso que sabemos fazer e é
nisso que queremos continuar investin-
do. Outros investimentos nos levariam
a perder o foco no próprio negócio e en-
fraquecer a própria rede", avisa.

Herdeiro natural dos negócios (o irmão
Saul, mais novo, é diretor-comercial, e
a irmã Ana vive nos Estados Unidos com
a família), Michael se inspira nas lições
que herdou do pai, Samuel, que ainda
hoje dá expediente diariamente na sede
da empresa, em São Caetano (SP). A prin-

cipal é "comprar bem
comprado, ver quanto
é a despesa e vender
bem vendido para ter
boa remuneração".

Outro ensinamento
recebido em casa, con-
ta o primogênito, foi
sempre manter a hu-
mildade, sem deixar que
o dinheiro subisse à ca-
beça: "Nosso pai, aves-
so a ostentações, sempre nos ensinou a
sermos simples sem ser simplórios". De
fato, essa é a impressão que Michael

Cauteloso,
Klein monitora
as vendas e faz
a correção de rota
com a rapidez
necessária

Klein passa aos que
convivem com ele. Ape-
sar de estar acostuma-
do com carros blinda-
dos e outros cuidados
com a segurança desde
os anos 80, o filho mais
velho do fundador da
Casas Bahia parece não
ter deixado o sucesso
envenená-lo e adminis-
tra a empresa sem afe-

tações, mais de olho nas pessoas que fre-
qüentam suas lojas do que nas aparições
nas colunas sociais. •

UM LUGAR AO SOL Natalie Kleirvneta de Samuel, abandonou a arquitetura
e cresce dentro e fora do Brasil com a loja e a grife de roupas NK Store

dada por uma equipe, participa da criação
das coleções, que, além de abastecer sua
loja, são vendidas para pontos multimarca
e exportadas para países como França, In-
glaterra, Estados Unidos, Japão e Líbano.

N
atalie Klein, de 30 anos, filha de Mi-
chael e neta de Samuel, bem que
tentou fugir dos balcões, estoques

e caixa registradora que marcaram a fa-
mília. Apaixonada por desenho e artes, foi
estudar arquitetura e momentaneamente
deixou para trás a infância que passou
num playground bem particular, a loja ma-
triz da Casas Bahia.

O pai, conta, era um arquiteto frustrado
que desde muito cedo teve de se dedicar ao
varejo. Apesar disso, deu liberdade para que
os filhos escolhessem o próprio caminho.
Numa viagem ao Rio de Janeiro, pai e filha
visitaram as recém-adquiridas Lojas Garson.
Natalie, à época no quarto ano de faculdade,
teria como missão ajudar nas reformas. Foi
naquele momento, lembra, que percebeu a
falta de vocação para a construção civil.

Depois de mais de um ano e meio de
prospecção de mercado e de planejamen-
to, Natalie decidiu que abriria uma loja de
roupas, a NK Store, com marca própria e
também importadora de grifes como Stella
McCartney e Marc Jacobs. Em 2007, o ne-
gócio completa uma década. "Em casa nun-
ca existiu a possibilidade de não trabalhar.
Quando decidi que criaria minha própria lo-
ja, acreditei muito que ela daria certo", diz.

Então com 21 anos, Natalie abriu a loja sem
muitas pretensões. Tinha 250 metros qua-
drados e absorveu l milhão de reais em in-
vestimentos. Muito jovem e filha de uma fa-
mília tradicional do varejo, a empresária teve
de enfrentar o preconceito de ser novata.
"Nem me lembro quantas vezes ouvi comen-
tários do tipo 'ela quer brincar de ter loja'".

Em 2002, depois de problemas de zonea-
mento com a loja antiga, Natalie teve de mu-
dar de ponto e abriu a NK nos Jardins. Na
ocasião, ela já estava com 80 funcionários.
Mesmo assim, não esconde que teve medo
de dar um passo muito grande. "Estava num
bairro de gente importante. Era só atraves-
sar a rua e entrar em lojas como a Dior, com
atendimento de primeira e roupas de quali-
dade. Consegui continuar com as clientes
antigas e agregar um outro público", afirma.

NATALIE. Quem torcia contra se frustrou

Ao contrário da Daslu, que costuma tra-
balhar com marca própria e importados, a
NK Store não é dada a ostentações. Nem
sequer traz placa com o nome da loja na fa-
chada do moderno prédio, recentemente
reformado (a área de 700 metros quadra-
dos dobrou para 1.400 metros quadrados).
As roupas, contemporâneas e sem exage-
ros, passam longe dos dourados e estam-
pas espalhafatosas. A própria Natalie, aju-

Na comparação, os números da Casas Bahia e
da NK Store são abissalmente diferentes. A
primeira tem 13 milhões de clientes ativos e
23 milhões ao todo. Natalie possui um ca-
dastro de 12 mil clientes. Enquanto a rede va-
rejista sofre com a inadimplência quando a
economia se retrai e o desemprego aumen-
ta, na loja de luxo o fluxo de caixa pode ter
problemas por outros motivos. "Às vezes um
casal se separa e a mulher fica sem ter co-
mo fazer o pagamento do cartão de crédito.
Já tive casos também de o marido ligar para
cá pedindo que a gente não vendesse mais
para a esposa, que andava gastando muito.
Como se nós pudéssemos proibir alguém de
comprar", brinca a empresária.

Assim como o pai, Natalie aprendeu ce-
do a necessidade de se dedicar ao trabalho
em vez de apenas curtir a fortuna herdada.
A inspiração também vem do avô. Sobrevi-
vente dos campos de concentração nazis-
tas, o jovem Samuel fugiu primeiro para a
Alemanha, onde nasceu Michael, e depois
embarcou no porto de Gênova (Itália) em di-
reção à América do Sul. Ficou com a família
na Bolívia, depois veio para São Paulo, até
chegar a São Caetano. Com algumas eco-
nomias, passou a comprar produtos de ca-
ma-mesa-banho no atacado e vender de
porta em porta. De imigrante mascate, virou
um dos maiores empresários do Brasil. A ne-
ta tenta agora conquistar um novo espaço.
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