
O VAREJO
que não quer

saber de
COMÉRCIO
ELETRÔNICO

A Casas Bahia não investe em
internet, mas toda a retaguarda é
online. É com essa estratégia que
quer chegar a um faturamento de

5 bilhões de reais em 2003.



o dia 1° de janeiro de 1958, Samuel Klein, que veio
da Polônia e começou a ganhar a vida no Brasil
como mascate, inaugurou sua primeira loja, em São
Caetano do Sul. Batizou-a de Casas Bahia, em ho-

menagem aos fregueses, em sua maioria nordestinos, que
vinham a São Paulo em busca de oportunidades e trazidos
para trabalhar na construção da indústria automotiva que
começava a proliferar na região.

Hoje, seu filho Michael Klein preside a rede de 325
lojas em todo o Brasil. É um dos mais prósperos negócios
na categoria varejo, que faturou 4,2 bilhões de reais em
2002 e, ao contrário de toda a concorrência, optou por
não vender seus produtos pela internet. Por quê? A mídia
não chega ao consumidor típico da Casas Bahia, que pos-
sui renda familiar inferior a cinco salários mínimos e mui-
tas vezes sequer tem um telefone em casa.

Os meios de pagamento comuns à Web, como o cartão
de crédito, também não têm penetração nas classes C, D e
E. Se o público da Casas Bahia tivesse acesso à internet,
ainda assim não teria como pagar. A partir de setembro de
2002, a companhia incluiu o cartão de crédito como uma
das opções de pagamento e as vendas nesta modalidade
não representam 2% do total.

Não há como acreditar que a internet possa ser uma
grande fonte de receita para uma companhia em que 66%
dos consumidores pagam a conta com dinheiro vivo.
"Estamos falando do Brasil de verdade, de pessoas que não
têm cheque", afirma Michael Klein. Pelo menos nos próxi-
mos três anos, o executivo não pretende incluir o comércio
eletrônico em sua estratégia. Motivo? Não perder o foco.
"Não somos contra o comércio eletrônico. Temos tudo
informatizado, todos os lançamentos nas lojas são feitos
online com o estoque e tenho toda a posição do faturamen-
to segundo a segundo. Mas preferimos trabalhar para os
95% da população que não têm acesso à internet."

APOSTA alta
Isso não significa que a empresa despreze a evolução

da tecnologia. Ao ano, são investidos 10 milhões de reais
em hardware e software, sem contabilizar a equipe de 30
técnicos que desenvolvem as soluções usadas pela Casas
Bahia internamente. O diretor de tecnologia, Frederico
Wanderley, estima que a empresa gaste 0,8% de seu fatura-
mento em máquinas, software, manutenção, serviços e pes-



soas relacionadas à tecnologia. A IBM é um de seus princi-
pais fornecedores (responsável por 90% do parque instala-
do) e recentemente fez da varejista referência no mundo
Linux, ao trocar antigos sistemas operacionais de código
fechado pelos de código aberto nos pontos-de-venda.

Falta aos promotores do software de código aberto
exemplos de grandes empresas que estejam operando com
a plataforma e que possam assegurar a segurança e efi-
ciência do meio. A Casas Bahia, ao fazer esta migração,
virou uma das principais garotas-propaganda do Linux no
meio empresarial. Tudo começou quando a companhia
resolveu adotar uma rede mais moderna para ganhar ve-
locidade na transmissão dos dados. Dessa forma, conse-
guiu reduzir entre 30% e 35% os custos com comunicação
(telefonia) entre suas unidades.

O projeto, iniciado em 2001, foi concluído em 2002. Fo-
ram utilizados equipamentos da Cisco e na ponta, para o
acesso dos funcionários, foram instalados terminais sem dis-
co rígido (que custam cerca da metade de um micro nor-
mal), conectados em rede. A mudança serviu para suportar

o crescimento da companhia. Em 2002, informa Wanderley,
a Casas Bahia processava 4,5 milhões de prestações por mês.
Em 2003, o volume já era de 6,5 milhões. E o total de vendas
fechadas, que era de 600 mil ao mês, passou para 800 mil.

Todos os equipamentos dos pontos-de-venda migraram
para o Linux. Antes, a companhia usava o software OS/2,
que está sendo descontinuado pela IBM. Com a obrigação
da troca, em vez de fazer como a maioria das empresas,
que opta pela plataforma da Microsoft, a Casas Bahia ino-
vou, adotando o software livre, de código aberto. Como
não precisou investir em novos equipamentos e o softwa-
re era gratuito, gastou apenas l milhão de reais no desen-
volvimento de produtos. "Tive ganho de melhoria nos pro-
cessos pois os servidores das lojas não faziam o sistema de
contingência e hoje o sistema não pára nem quando cai a
comunicação", revela Wanderley.

Trocando em miúdos, se a rede parar, as lojas continuam
operando com as informações armazenadas localmente. An-
tes, quando a rede caía, tudo passava para o sistema ma-
nual. Os ganhos diretos são difíceis de serem contabilizados,

A REGRA era canibalizar-se, mas...
O inundo dizia que a internet era o futuro e os especialistas recomendavam que as operações tradicionais de varejo canibalizassem

seus negócios, criando braços virtuais. Muitos deles seguiram as receitas dos gurus da época, mas a Casas Bahia manteve-se imóvel
como uma pedra que não quer ser furada pela onda do mar.

"Eles estão corretos em ainda não concentrar atenção no varejo virtual", avalia Juracy Parente, coordenador do Centro de Excelên-
cia em Varejo da EAESP-FGV "Acho que só devem pensar em fazer isso no médio prazo, quando a internet realmente for uma
vantagem competitiva para o público que atingem." Para o professor, as empresas que se anteciparam pagaram o custo do pioneirismo
de ter investido em um mercado onde os retornos ainda são questionáveis.

O coordenador geral do Provar (Programa de Administração de Varejo da FIA/USP), Cláudio Felisoni de Ângelo, mostra que a
internet não deveria ser a principal preocupação de algumas empresas. Segundo ele, o varejo de móveis e eletroeletrônicos está
atrasado operacionalmente. "Isso não significa que eles não estejam ganhando dinheiro. Eles ganham no alto giro e na forma como
financiam os produtos, mas as operações, a logística, a distribuição, ainda estão aquém de outros ramos como hipermercados."

As várias redes, na visão do especialista do Provar, guardam estoques muito acima do necessário, o que se traduz em desperdício
de recursos. "Daria nitidamente para redimensionar os estoques. Eles ganham dinheiro porque as margens são boas e não em razão
de um nível de excelência elevado."



mas alguns números podem dar pistas. Historicamente, a
Casas Bahia contratava 3 mil funcionários extras para o perío-
do de fim de ano. Com a automatização dos processos, o
volume, em dezembro de 2002, caiu para l mil.

Em termos de tecnologia, outro destaque é a área de
logística. Enquanto as carretas vão chegando dos fornecedo-
res, as etiquetas com o código de barras dos produtos vão
sendo impressas e aplicadas nas caixas. A companhia rece-
be, em média, 170 caminhões por dia. Quando chega ao
estoque, a mercadoria já tem um endereço certo dentro do
armazém. Caso contrário, como localizar um ventilador em
meio a um universo de 1,2 milhão de itens, que é a capacida-
de apenas da unidade de Jundiaí/SP, revela Gilberto Duarte,
gerente de operações de logística da empresa.

Com a ampliação da unidade de Jundiaí, que está em
fase de conclusão, a Casas Bahia passará de 1,6 milhão para
2,3 milhões de metros cúbicos em capacidade de armazena-
gem. Além dos dois estoques (o segundo fica no Rio de Ja-
neiro), a empresa conta com seis entrepostos: Ribeirão Pre-
to, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Campo Grande e
Curitiba. Todas essas unidades, assim como as 325 lojas, es-
tão conectadas online. Graças à capilaridade e a automação
dos processos logísticos, os produtos são entregues em no
máximo 48 horas nas cidades onde a Casas Bahia tem lojas.
Em algumas regiões, a entrega é feita em 24 horas.

OLHO NO olho
Se ainda existia alguma dúvida quanto à Web não ser

solução para todos os males, a Casas Bahia é a pá de cal que
as dirime. A empresa é a prova de que o importante não é
investir em toda e qualquer novidade alardeada pela indús-
tria, mas sim no que for essencial para a melhoria da opera-
ção. A partir do momento em que o vendedor da loja faz o
pedido tudo é feito online. O estoque mais próximo da re-
gião é avisado e o produto é separado para ser transportado
ainda no mesmo dia. Na caixa, vai a etiqueta com os dados
do cliente e informações da nota fiscal. Os funcionários do
estoque trabalham com leitores de código de barras, para
facilitar a contabilidade de entrada e baixa das mercadorias.

Mesmo com tantos recursos, a relação com os fornece-
dores continua na base do "olho no olho", como define
Klein. Afinal, para que perder a chance uma pechincha
por conta de um sistema automático de reposição de esto-
ques? Cada compra da Casas Bahia é exaustivamente ne-
gociada e as campanhas de marketing são feitas sob enco-
menda, quando a rede consegue negociar um lote grande
por um bom preço.



Essa é uma postura conservadora? Absolutamente não.
Para comprovar sua vanguarda basta analisar desde quan-
do a Casas Bahia investe em tecnologia da informação.
Em 1966, a empresa já contratava um birô para fazer a
listagem de preços, controle de carteira de recebíveis e
uma série de outros serviços respaldados em "computa-
ção". Em 1970, adquiria sua primeira máquina IBM. "Sem-
pre fomos informatizados", revela Klein.

É dessa forma, aparentemente paradoxal, que a Casas
Bahia se transformou na empresa que é hoje. A compa-
nhia faturou 4,2 bilhões de reais em 2002, 16% mais que
no exercício anterior, e pretende crescer 20% esse ano,
chegando a 5 bilhões de reais. No ano passado, investiu
10 milhões de reais para abrir 25 novos pontos-de-venda,
chegando ao total de 325 lojas e, em 2003, pretende inau-
gurar outras 25.

Michael Klein faz questão de manter intactas algumas
fórmulas que fizeram o sucesso de seu pai. O carne de
pagamento é uma dessas estratégias. À primeira vista pode
parecer falta de recursos, mas obrigar o cliente a pagar
suas prestações dentro das lojas (e não na rede bancária)
é uma das mais bem-sucedidas ações de marketing da com-
panhia. "Trazer o freguês dez vezes na loja é melhor que
qualquer propaganda na televisão", acredita Klein.

Os vendedores são instruídos a oferecer novos produ-
tos quando o cliente está em vias de quitar sua dívida, na
última ou penúltima prestação. E graças ao sistema de-
senvolvido internamente, têm acesso ao histórico de com-
pras e, com isso, oferecem um vídeo para quem comprou
uma televisão, uma impressora para quem está terminan-
do de pagar o computador e assim por diante. Dessa for-
ma, a empresa consegue mantê-lo sempre próximo, o que
se reflete nos números: são 10 milhões de consumidores
em cadastro, sendo que 7,2 milhões estão ativos por mês.
"Cerca de 66% do meu faturamento são vendas para as
mesmas pessoas", contabiliza Klein.

Para sustentar o pagamento via carne, a Casas Bahia
chegou a ter uma financiadora, mas a empresa não so-
breviveu à era Collor. Depois disso recorreu a crédito
junto aos bancos e em seguida conseguiu auto-suficiên-
cia de capital. Hoje oferece financiamentos de 2,5% a
5,5% ao mês, com recursos próprios. As taxas variam
conforme o tipo de produto. As vendas de móveis, por
exemplo, têm mais margem para negociação de preços
e condições, pois metade do que é vendido vem da pró-
pria fábrica da Casas Bahia.

No acumulado de 2002, os móveis representaram 25%
do faturamento da rede, mas em janeiro de 2003 já atin-

giam 30%, percentual que Klein pre-
tende manter no decorrer do ano. A
"linha branca", que reúne geladei-
ras, fogões e lavadouras, abocanha
25% do negócio. O maior volume de
vendas por produto isolado vem dos
televisores, 15% da receita gerada.
Recentemente, a Casas Bahia tam-
bém se rendeu à venda de produtos
de informática. Começou sem alar-
de, tanto é que computadores e afins
têm uma fatia inferior a 1% das ven-
das. No dia 2 de janeiro contratou



um responsável pela promoção dessa área e agora a ex-

pectativa é que cheguem a 5% do faturamento.

Outra estratégia agressiva diz respeito à concessão de

crédito. Sem comprovante de renda, mas com o nome lim-

po na praça, qualquer pessoa obtém financiamento de até

600 reais. Isso faz com que muitos consumidores que tra-

balham no mercado informal recorram a Casas Bahia. O

cliente normalmente retribui a confiança honrando suas

contas, pois o próprio histórico nas lojas serve de aval para

futuros créditos.

Mas para equilibrar a inadimplência, que hoje é de

8,5%, os mesmos vendedores, que são instruídos a ofere-

cer novos produtos quando o cliente está terminando de

pagar um carne, também servem de consultores. Quando

uma pessoa vai se comprometer por demasiado com pres-

tações altas, eles aconselham a quebrar a compra em dois.

Em vez de levar a TV e o vídeo, o cliente é orientado a

levar a TV e, depois de pagá-la, comprar o vídeo.

Toda a estratégia é suportada por um investimento pe-

sado em marketing. Durante o primeiro semestre de 2002,

a Casas Bahia foi o segundo maior anunciante do Brasil,

perdendo apenas para a Fiat, segundo dados do Ibope

Monitor. No ano passado, investiu 120 milhões de reais

em marketing. E em 2003 pretende gastar 150 milhões de

reais. A televisão é o principal meio de promoção, seguida

pelos encartes. E as malas-diretas, embora não disputem

em volume de investimento, têm um papel importante na

estratégia da empresa.
Graças à tecnologia de banco de dados desenvolvida

internamente, as correspondências podem ser direcionadas

por faixa salarial, região geográfica ou qualquer outro

parâmetro presente no cadastro. Para avaliar o retorno

dessas promoções dirigidas, a Casas Bahia manda promo-

ções que só valem se o cliente apresentar a carta na loja.

Nesse tipo de ação, a empresa consegue obter retorno su-

perior a 10%, revela Klein. "Não adianta mandar uma mala-

direta de computador para quem ganha dois salários mí-

nimos", revela o empresário.
Frederico Wanderley lembra que, em dezembro de

2002, a empresa disparou 3,8 milhões de malas-diretas,

especificamente para clientes que haviam feito alguma

compra nos últimos dois anos, mas que já não estavam

comprometidos com prestações. O resultado dessa cam-

panha foi de 12%: 450 mil pessoas que receberam as cor-

respondências voltaram a adquirir algo nas lojas naquele

período. Realmente, a Casas Bahia não vende pela inter-

TIJOLOS E cliques

PONTO FRIO: Fundado em 1946, é o principal concorrente
da Casas Bahia. Em 2001, faturou 2,6 bilhões de reais com
350 lojas em todo o país. Em 2002, até setembro, registrava
receita bruta de 1,8 bilhão de reais, um acréscimo de 5,2%
em relação ao mesmo período no exercício anterior.

Possui sete centros de distribuição localizados em São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato
Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 1995 lançou seu site
na internet, em 97 começou a usá-lo como ferramenta de
vendas e hoje comercializa cerca de 1,5 mil itens diferentes.
Em 2002, a empresa vendeu 60 milhões de reais pela Web,
50% mais que no ano anterior. A operação Web é rentável
desde 2000.

AMERICANAS: Entre os varejistas, a Lojas Americanas é uma
das mais agressivas quando o assunto é comércio eletrônico.
Seu braço online, a Americanas.com, chegou a setembro de
2002 com 100 milhões de reais de faturamento e operando no
azul. A expectativa era fechar o ano com 160 milhões faturados
pela Web, mas o balanço oficial da empresa ainda não havia
sido publicado até o fechamento dessa edição.

Com 99 lojas e três centros de distribuição, a Lojas
Americanas está presente em 18 Estados brasileiros.
Entre janeiro e setembro de 2002, registrava receita de 1,159
bilhão de reais, crescimento de 2,8% em relação ao mesmo
período de 2001.

MAGAZINE LUIZA: A rede tem grande penetração no interior
do Estado de São Paulo. Em 2002, faturou 675 milhões de
reais, 15% mais que no exercício anterior. Contava com 127
lojas, mas quer chegar a 138 no primeiro semestre de 2003.
Está presente em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul e Paraná.

Em 1992 inovou ao implantar o conceito de lojas virtuais,
locais sem estoque, mas com um computador e pessoal para
auxiliar os consumidores a efetuarem as compras. Em 2000
começou a vender efetivamente pela internet. Em
2002, o canal eletrônico já representava 11% do faturamento
da empresa.

Alguns dos principais concorrentes da Casas Bahia
adotaram a internet como um canal de vendas

e começam a colher os frutos da estratégia:
lucro e aumento das vendas

net. Mas será que precisa?

Fonte: Business Standard, n. 23, p. 22-27, fev. 2003.




