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Klein, o
realizador
de sonhos
A Casas Bahia fechou o ano de 2007 com
faturamento da ordem de R$ 13 bilhões,
crescimento de l 3% sobre a base de 2006

oi em clima de comemo-
ração de final de campeo-
nato de futebol que o
varejo divulgou os resul-
tados das vendas de

dezembro, os melhores dos últi-
mos dez anos. Eletroeletrônicos,
roupas e informática não faltaram
na lista de compras do consumi-
dor. As vendas aquecidas viraram
sinónimo de pouco espaço para as
tradicionais liquidações de janeiro.
Promoção mesmo só de ponta de
estoque, para manter o movimen-
to. Até mesmo grandes indústrias
como a Whirlpool, fabricante dos
produtos Brastemp e Cônsul, e
Mabe, produtora das marcas Dako
e GE, tiveram que cancelar as
férias coletivas de final de ano
para atender à demanda do varejo.

Parece que finalmente tudo
conspirou a favor do varejo. Desde
os anos 1950 o Brasil não via uma
situação económica tão favorável.
Crédito à disposição e novos con-
sumidores lembram os tempos dos

"anos dourados", em que o então
presidente Juscelino Kubitschek
clamava aos quatro cantos o recla-
me "Cinquenta anos em cinco". E,
críticas à parte quanto ao resultado
desse processo, o milagre foi feito.
Anos de rápida industrialização,
tendo como carro-chefe a produção
de café e a indústria automobilísti-
ca, que acabara de se instalar no
País. O comércio teve acesso a pro-
dutos até então desconhecidos,
como os eletrodomésticos, que

prometiam facilitar a vida das
donas-de-casa. Enceradeiras, liqui-
dificadores, aspiradores de pó e a
televisão "preto-e-branco" eram
privilégio de poucos. Filas de con-
sumidores mais abastados lotavam
um novo modelo de comércio, vol-
tado para os produtos industriais.

Hoje poucas lojas sobrevive-
ram para contar essa história. Nos
últimos 30 anos diversas redes
desapareceram. A livre concorrên-
cia não perdoou ninguém. Mesbla,
Hermes Macedo, Mappin, Arthur
Lundgren, Casa José Silva, Casa
Centro, G. Aronson, Brasimac,
todas desapareceram.

Muita coisa mudou desde
quando eram estas as líderes de
mercado. A indústria automobilís-
tica, importante empregador do
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País, continua atraindo a atenção
do governo,, mas há muito deixou
de ser a única alternativa ao desen-
volvimento. Para o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, é o trabalho
de um mascate que começou
pequeno, Samuel Klein, líder
empresarial, fundador da Casas
Bahia, o melhor exemplo para o
crescimento do Brasil. "Estou con-
vencido de que vai acontecer neste
país o mesmo que aconteceu com a
Casas Bahia", afirmou o presiden-
te Lula em 2006, durante inaugu-
ração de um centro de distribuição
da rede varejista na cidade de São
Bernardo do Campo (SP).

O local não poderia ser mais
emblemático. A área, de 215 mil

metros quadrados, num ponto
estratégico para escoamento de
produtos, foi marco da história
industrial brasileira. Nos anos
1950, serviu para a Kelvinator pro-
duzir geladeiras; na década seguin-
te abrigou a linha de montagem da
Simca Chambord, inaugurada pelo
presidente francês Charles de
Gaulle. Depois foi fábrica de
caminhões e automóveis da Chrys-
ler, que no final dos anos 1970
vendeu o negócio para a Volkswa-
gen. A empresa alemã inaugurou
ali seu negócio de produção de
caminhões, que depois foi transfe-
rido para o bairro do Ipiranga, em
São Paulo, e, por fim, na segunda
metade dos anos 1990, mudou

para Resende, no Rio. Nada mais
justo, então, que o local servisse de
palco para a expansão de um outro
setor de peso: o comércio.

No evento, o presidente Lula
afirmou que, embora não fosse pre-
sidente da Casas Bahia, sua concep-
ção de tratamento para o País era a
mesma estabelecida pelo empresá-
rio Samuel Klein: fazer uma parce-
ria com a parte pobre da população.
Lula seguiu à risca a cartilha do
mestre. Investiu na ampliação do
crédito consignado, com desconto
em folha de pagamento, para ala-
vancar vendas e ajudar a movimen-
tar a economia. Só no ano passado,
no acumulado de janeiro a novem-
bro, o crédito consignado cresceu
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35% e atingiu a marca de R$ 64
milhões. Um exemplo da importân-
cia desse tipo de financiamento no
total de empréstimos feitos a pes-
soas físicas é que ele passou de uma
participação de 44,8% em 2005
para 57% no ano passado. E deve
subir mais.

O crédito consignado, disse o
presidente na ocasião, nasceu após
um encontro na Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), em
que ficou claro que havia falta de
confiança do mercado em relação
ao pagamento dos empréstimos.
"Fiquei pensando como é que a
Casas Bahia dava crédito para a
parte mais pobre da população,
muitas vezes sem fazer 10% das
exigências que normalmente se
faz, e conseguiu crescer o tanto
que cresceu, com pouca inadim-
plência", afirmou o presidente. A
resposta há muito tempo Samuel
Klein já havia descoberto e o pre-
sidente Lula entendeu a lição.
"Muitas vezes, quando alguém
assina um talão de prestação na
Casas Bahia, o único património
que essa pessoa tem é o seu cará-
ter, é o seu próprio nome. Então,
pagar é uma coisa sagrada, as pes-
soas gostam de ter o nome limpo
na praça", disse o presidente.

Na época, não faltaram críticas
quanto à postura de garoto-propa-
ganda do presidente, pousando
para fotos junto ao fundador da
empresa, que eventualmente pode-
riam ser usadas para auto-promo-
ção da rede. De fato, não faz parte
do protocolo de um presidente
comparecer à inauguração de um
centro de distribuição, mas Lula
nunca foi afeito a protocolos. Além
do mais, esses críticos com certeza

• SUCESSO INÉDITO - Flagrante da quinta edição da Super Casas Bahia, loja sazonal
de 151,6 mil m2, aberta no final do ano no Pavilhão de Exposições doAnhembi

desconhecem a história de Samuel
Klein, o mascate que nunca preci-
sou de política para se promover.
Lula, como a grande maioria da
população pobre de São Paulo, só
mostrou respeito e gratidão ao
homem que possibilitou o acesso
aos seus primeiros sonhos de con-
sumo. "Não foram poucas as vezes
em que a Marisa me convidou para
ir com ela à Casas Bahia comprar,
porque ela adora fazer uma 'presta-
çãozinha' e pagar em não sei quan-
tos meses", brincou o presidente.

Gratidão essa expressa no rosto
dos funcionários, que não perdiam

a mesura ao cumprimentar o presi-
dente, mas se emocionavam ao
falar com o Sr. Samuel. "As pes-
soas se identificam com a Casas
Bahia porque foi lá que consegui-
ram realizar seus sonhos", explica
Américo José da Silva Filho, con-
sultor do instituto Idort. Eduardo
Macedo, sócio-diretor da consulto-
ria Gouvêa de Souza & MD, con-
corda. "Há relação emocional com
a empresa, que mostra confiança
no consumidor, dando acesso à
compra de produtos, mesmo quan-
do ele já não dispõe de crédito em
outro lugar", explica.
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Samuel Klein, polonês natura-
lizado brasileiro que completou 84
anos em novembro, é um exemplo
do "sonho brasileiro". Imigrante,
fugindo com a família da guerra
na Europa, encontrou refúgio
naquele que outro imigrante, Ste-
fan Zweig, chamou de "país do
futuro". E fez esse futuro aconte-
cer. "Cresci junto com o Brasil,
não fiquei parado vendo o País
crescer", costuma dizer o empre-
sário. Quando desembarcou no
Brasil com sua esposa, Ana, e o
filho Michael de dois anos no
colo, Samuel tinha US$ 6 mil no
bolso. Foi o suficiente para com-
prar uma casa e uma charrete. E,

com a ajuda de um velho amigo da
Alemanha que trabalhava na
região do Bom Retiro, bairro pró-
ximo ao centro de São Paulo, na
época um reduto de "patrícios"
judeus que imigraram na década
de 1950, começou a atuar como
"clientelchic", ou seja, alguém
que mascateava pelas ruas.
Samuel vendia seus produtos em
São Caetano, local escolhido a
dedo devido à concentração de
indústrias que se instalavam na
região, atraindo trabalhadores de
várias partes do Brasil.

Nem a dificuldade com o idio-
ma impediu que em pouco tempo
tivesse uma carteira com seus pri-
meiros 200 clientes, a quem ven-
dia roupas de cama, mesa e
banho. O modelo de negócio era
atrativo para a dona-de-casa: se
não podia pagar na hora, não
tinha problema, era só marcar na
conta. A freguesa pagava quando
fosse possível. O crédito era cus-
tomizado ao bolso do cliente.

Apenas cinco anos mais tarde,
em 1957, o mascate comprava
sua primeira loja no centro de
São Caetano, balizada de Casas
Bahia, em homenagem aos
migrantes nordestinos na região.
Samuel aumentou a variedade de
produtos com móveis, colchões
de algodão, entre outros produ-
tos. A mulher, Ana, cuidava da
contabilidade. E o modelo de
vender à prestação prosperou.
Aliás, prospera até hoje. A Casas
Bahia fechou o ano de 2007 com
faturamento da ordem de R$ 13
bilhões, crescimento de 13%
sobre a base de 2006. Inclusive,
acima da previsão inicial de R$
12,5 bilhões. "O valor é maior

que a soma dos resultados obti-
dos por todos os concorrentes do
setor de varejo de eletrodomésti-
cos, eletroeletrônicos e móveis
no ano passado", afirma o líder
empresarial Michael Klein, presi-
dente da Casas Bahia, que hoje
divide o comando da rede com
"Seu" Samuel.

A Casas Bahia é a maior rede
de eletros do País, com 561 lojas.
Só em 2007 foram abertas 48
lojas, fora as reinaugurações
(reformas, novas instalações) de
outras 17. "Ainda estamos plane-
jando a expansão para este ano,
mas de antemão já temos concreti-
zadas, no mínimo, 20 novas
filiais", conta Michael. Desde
2001, a rede tem mantido uma
média de abertura de 50 lojas por
ano - com exceção de 2005, em
que foram inauguradas 100 lojas.
Agora, Michael já pensa em atin-
gir a loja mil. "Será em algum
momento futuro", brinca, sem
especificar suas metas.

A rede soma uma carteira de 29
milhões de clientes, com foco
prioritário nas classes populares.
"Cinquenta por cento do nosso
faturamento ainda é proveniente
da venda com carnes, 40% de car-
tões de crédito e 10% de pagamen-
tos à vista", conta Michael. As
vendas com cartões já somam uma
fatia importante para a empresa,
que vem adequando sua oferta de
produtos para conquistar a fatia de
clientes das classes A e B. "Mas
nosso carne é vitalício, ou seja,
nunca deixará de existir, porque a
cada ano conquistamos outros
clientes e isso é um círculo que
não tem fim. Sempre haverá públi-
co para o carne. Como também há
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público para o cartão."
A taxa de inadimplência dos

prestamistas é considerada baixa,
em média de 10%, número que se
mantém há vários anos. E não são
poucas as medidas da rede para
trazer de volta esse público para a
adimplência, inclusive o perdão da
dívida. Pelas leis brasileiras, o
nome de um consumidor não pode
ficar por mais de cinco anos no
cadastro de inadimplentes, por isso
a rede já chegou a enviar cartas
para cerca de 2 milhões de clientes
inadimplentes informando o per-
dão da dívida, desde que eles com-
parecessem às lojas. A surpresa foi
que os clientes não só comparece-
ram, como a maioria afirmou não
ter dívida com a Casas Bahia:
haviam emprestado o nome para

conhecidos. Na triagem, pelo
menos 350 mil pessoas deixaram
de ser inadimplentes e voltaram a
comprar na rede.

Esse modelo de negociação era
dos tempos em que a própria Casas
Bahia garantia os recursos para
financiamento dos consumidores,
ou por meio do lucro da empresa
ou com crédito da indústria. A rea-
lidade agora é outra. Em 2004, a
rede fez uma parceria com o Bra-
desco para concessão de crédito
aos novos clientes. O acordo não
envolveu a carteira de clientes da
empresa, na época de R$ 4,5
bilhões, que continuou a ser admi-
nistrada pela rede. A parceria
determinava a liberação de recur-
sos de pelo menos R$ 3 bilhões
para financiamentos, o que possi-

rua Conselheiro Crispiniano, no
centro de São Paulo, onde o
imigrante russo Girsz Aronson

abriu sua primeira loja na década de
1960, continua com um ritmo intenso
de vendas. Já a rede que entrou para
a história do comércio como um caso
de sucesso vive tempos de pouco gla-
mour. Rebatizada de G.A., a empresa
do ex-rei do varejo mantém seus anti-
gos vendedores atenciosos, que, sau-
dosos, lembram que o "Seu" Girsz não
vai mais às lojas e está proibido pelas
filhas de dar entrevistas. Uma manei-
ra de preservar o vendedor de 90
anos, que sempre gostou da atenção
da mídia e, como um grande amigo da
imprensa, sempre foi notícia. Os ven-
dedores garantem que a empresa
sobrevive bem com suas quatro lojas.

A G.A. não é a única resiliente. A

Arapuá, da família Simeira Jacob,
continua em operação com "quatro ou
cinco lojas", segundo o advogado da
empresa, Sérgio Bermudes, que tam-
bém cuidou do processo de concorda-
ta da Mesbla. "A Arapuã não pediu
falência", afirma. A empresa tinha
dívidas de aproximadamente R$ 1
bilhão, e a concordata foi aceita por
85% dos credores.

Já a Panashop, da família Volpe,
última a tentar sua volta ao mercado,
acabou fechando as portas definitiva-
mente em 2007. Foi um ano de bata-
lhas. O negócio, que cresceu rápido
com o apoio da Panasonic na década
de 1990, desde 2005 amargava a lis-
ta de empresas estigmatizadas pela
recuperação judicial, considerada a
nova concordata, com uma dívida de
R$ 105 milhões. Os passivos estão

divididos entre bancos - HSBC e Ban-
co do Brasil - e fornecedores - LG,
Samsung, Sony, Philips, Whirlpool e
Panasonic. Somam-se a eles RS 90
milhões em passivo tributário e R$ 5
milhões em passivos correntes.

A empresa tentou de tudo. Empre-
sas como Sony, Samsung, Philips,
Gradiente e GE chegaram a flexibilizar
o crédito na compra de produtos.
"Para o restante ainda pagávamos à
vista", explicou o executivo, inclusive
para compra de produtos Panasonic,
marca que deu origem ao negócio,
que começou como sua revendedora
exclusiva no Brasil.

No entanto, só um sócio seria
capaz de salvar o negócio. O valor de
venda discutido nas negociações era
de R$ 20 milhões, incluindo todos os
bens da empresa.



35

bilitou à Casas Bahia destinar seus
próprios recursos para a expansão
física. Mesmo assim, os clientes
tradicionais da rede não ficaram
desassistidos. Aqueles que não
conseguem aprovação de crédito
da instituição financeira conti-
nuam a ser financiados pela rede.

O ano de 2004 foi de grandes
mudanças para a empresa, mas,
para o "Seu" Samuel, uma em
especial teve gosto de vitória. A
abertura da unidade da praça
Ramos de Azevedo, no centro de
São Paulo, em que por décadas
funcionou a loja de departamen-
tos Mappin. "Quando cheguei ao
Brasil não tinha dinheiro para
comprar presente para minha
esposa, Ana, no Mappin. Hoje o
Mappin é meu", disse o empresá-

rio na inauguração.
O novo dono do Mappin sem-

pre deixou claro o que queria para
o futuro da empresa. Seu filho
mais velho, Michael, assumiria a
presidência dos negócios, enquan-
to Saul continuaria a trabalhar na
área de mercadorias. "Não há
qualquer intenção da empresa em
abrir capital. Investimos todos os
anos, por política e filosofia, todo
o nosso lucro na empresa. Nosso
capital interno é suficiente para
bancar os investimentos, projetos e
planos futuros", conta Michael.

Recentemente uma possível
venda da empresa ganhou desta-
que em vários jornais. Informa-
ções que vazaram de bancos de
investimentos contam que a Casas
Bahia enviou cartas para possíveis

Recessão, crise das subprimes,
piores vendas de Natal dos
Estados Unidos desde a

Segunda Guerra Mundial. Nada disso
ganhou espaço nos debates do maior
evento de varejo do mundo, a 97a

convenção anual da NRF (National
Retail Federation), que aconteceu
entre os dias 13 e 16 de janeiro, em
Nova York. Segundo Eduardo Macedo,
sócio-diretor da Gouvêa de Souza &
MD, que participou do evento, não
havia lugar para pessimismo.

Os debates ficaram por conta dos
modernos instrumentos para aplica-
ção de tecnologia já existente nas
lojas. Quem viu o filme Minority
Report, com Tom Cruise, deve se lem-
brar de seu personagem sendo abor-
dado dentro de lojas pelo nome, após
identificação biométrica (pela íris).

Não chegamos aí ainda, mas quase.
Hoje já existem sistemas de monito-
ramento de tráfego que permitem
identificar, por meio de uma câmera,
o tamanho e formato do rosto do
cliente, identificando-o como homem,
mulher ou criança. "Essa câmera
pode acompanhar o cliente na loja e
fazer um gráfico com seus hábitos de
consumo, pontos fortes da loja e tam-
bém as zonas de menor movimento.
Isso pode ajudar o lojista a redese-
nhar seu espaço de acordo com a
necessidade", afirma Macedo. "Esse
sistema já está disponível para ser
utilizado pelo varejo", diz.

Se o consumidor autorizar, já
existem sistemas que permitem uma
interação, inclusive pelo nome. Bas-
ta um cartão de fidelidade com um
chip de radiofrequência que avisa

quem está entrando e quais seus
hábitos de consumo.

Futurista o suficiente? Não se as
varejistas conseguirem o sonho de se
transformarem em ícones. Esse foi
outro motivo de debate no evento: a
necessidade de mudar a estratégia
de gestão e investir, na criação de um
ícone para serem admiradas e respei-
tadas por seus consumidores.

No Brasil ele cita duas marcas
que conseguiram atingir este status:
Petrobras e O Boticário. "Ambas
investem pesado na comunicação, na
marca e em campanhas de confiabi-
lidade, conquistando a admiração de
seus consumidores". Outra rede que
segue o mesmo caminho é a Casas
Bahia. "Eles estão com meio caminho
andado, porque já conseguiram con-
quistar o consumidor."
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compradores com a intenção de
abrir um processo de negociação.
A empresa negou veementemente
que tivesse tomado qualquer ini-
ciativa neste sentido. "Não pensa-
mos em buscar sócios, sempre
haverá um Klein no comando. É
esse o desejo de meu pai, que con-
tinua estrategicamente ligado aos
negócios, como de toda a família",
explica Michael. Hoje, já há inclu-
sive uma terceira geração dos
Klein atuando no comando da
empresa - o filho de Michael e
seu sobrinho. "Lógico que temos
um corpo de executivos. Pelo
tamanho da empresa, seria inviá-
vel que não tivéssemos. Mas todas
as decisões da Casas Bahia pas-
sam, necessariamente, pela famí-
lia. E isso não será modificado."

"O nosso varejo, historica-
mente, nasceu casado ao talento
de pessoas empreendedoras, como
Samuel Klein, Valentin dos Santos
Diniz e Girsz Aronson", afirma o
consultor do Idort Américo Silva
"E é difícil mudar essa realidade."
No setor supermercadista, a con-
corrência com os grupos interna-
cionais acabou transformando o
varejo familiar. "Antes da entra-
da do Wal-Mart e do Carrefour,
cada supermercadista tinha seu
feudo, mas os gigantes estrangei-
ros obrigaram os grupos nacio-
nais a buscar novos caminhos".
Muitas redes de supermercados
foram vendidas, outras investi-
ram em uma estrutura profissio-
nal, como o Pão de Açúcar. Mes-
mo assim, o nome dos Diniz
continua ligado de forma intrín-
seca ao destino da empresa.

Para Américo Silva, assim
como o varejo de supermercados,

agora é a vez das redes de eletroe-
letrônicos quebrarem as barreiras
feudais. A Casas Bahia vem gal-
gando paulatinamente seu espaço
fora da Grande São Paulo. Em
2007 entrou em dois novos merca-
dos - Mato Grosso e Espirito San-
to -, que agregaram três milhões de
clientes à plataforma da empresa,
além de três mil novos colaborado-
res. A rede já conta com unidades
em dez estados brasileiros: São

O negócio
tornou-se

exemplo para
outras redes

Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina, Mato Grosso do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Espírito
Santo. Para sustentar essa opera-
ção, inaugurou no ano passado um
centro de distribuição em Duque de
Caxias (RJ), além de ter aberto a
CB Contact Center, braço de servi-
ços terceirizados de atendimento.

A expansão fora de São Paulo
não é fácil. O modelo de negócio
criado por Samuel Klein tornou-se
exemplo para o crescimento de
outros varejistas pelo País. Redes
como Magazine Luiza, no interior
de São Paulo, Insinuante, no Nor-
deste, Kolumbus Móveis, na
região Sul, e Ricardo Eletro, em
Minas Gerais, consolidaram-se
como líderes regionais. Há ainda a
concorrência com as redes de vare-
jo de shoppings como Ponto Frio,
Extra Eletro e Fast Shop.

O Nordeste será o ponto de
disputa mais acirrado. Isso porque
a varejista Insinuante, nascida em
1959 como uma loja de calçados
em Vitória da Conquista (BA),
tem uma estratégia agressiva de
compra de terrenos nas regiões
centrais, especialmente ao redor
de suas lojas, para impedir que a
concorrência se instale. A empresa
não confirma essa estratégia, mas
o fato é conhecido de muitos vare-
jistas da região que frequentemen-
te negociam espaços com a
empresa. Para administrar suas
250 lojas, todas em imóveis pró-
prios, a rede tem até uma empresa
de imóveis, a Coluna Patrimonial.

Com a chegada da Casas Bahia
e do Ponto Frio no Nordeste, a
Insinuante decidiu partir para o
ataque, com um plano de investir
R$ 100 milhões neste ano para a
abertura de 50 lojas. Desse total,
20 serão para fortalecer sua posi-
ção na região; as demais, para
entrar nos estados do Amazonas e
do Pará, na região Norte.

Michael Klein diz que não
teme a concorrência e garante que
ainda há espaço para crescer em
São Paulo e, principalmente, ino-
var. A quinta edição da Super
Casas Bahia, loja sazonal aberta
no final do ano no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, em
151,6 mil metros quadrados, vem
se mostrando um sucesso ainda
inédito. A loja, que recebeu inves-
timentos de R$ 15 milhões no ano
passado, dos quais 20% destina-
dos à mídia, já faz parte do calen-
dário oficial de feiras da cidade.
Foram mais de dois milhões de
visitantes e um faturamento proje-
tado de R$ 80 milhões.

Text Box
Fonte: Líderes, ano 10, n. 29, p. 30-36, fev.2008.




