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Em meio às turbulências do sistema financeiro global, o cenário para o financiamento das 
grandes redes de varejo voltadas para o consumo mais popular se diferencia tanto para quem 
precisa de recursos externos para custear as compras de seus clientes, quanto para giro do 
próprio capital. Estima-se que 65% do setor varejista estabeleça operações junto a instituições 
financeiras para manter o capital de giro. O custo do funding (recurso adquirido para 
empréstimo), no entanto , aumentou do início do ano até agora e se agravou no pico da crise 
(entre os meses de outubro e novembro).   
 
Esse custo bateu no bolso do consumidor. Se em janeiro, as grandes redes praticavam, em 
média, 4,9% de juros ao mês nas compras a prazo acima de cinco prestações, hoje a taxa está 
na casa dos 6,9%. Último levantamento feito pelo Corecon (Conselho Regional de Economia) 
mostra que esse é um setor que movimenta cerca de US$ 15 bilhões só em financiamento de 
compras por ano.   
 
As estratégias e a exposição ao risco variam segundo a área de varejo e a cultura da empresa. 
A Casas Bahia é um exemplo típico de soluções domésticas para enfrentar a crise. Seu lema é 
continuar investindo pesado, não aumentar o custo do financiamento, manter o prazo 
alongado e ser criteriosa na hora de conceder o crédito. "A crise não chegou em Casas Bahia. 
Não tivemos queda no ritmo de vendas. Mantivemos nossos prazos de parcelamento para o 
crediário de até 20 meses. Não modificamos a política de concessão de crédito e nem 
alteramos as taxas de juros aos clientes, que está em média em 4,3 % ao mês", afirma 
Michael Klein, diretor-executivo da empresa.   
 
No momento de escassez de recursos, o segredo é estar capitalizado e não depender de 
bancos para financiar sua expansão. As negociações nas Casas Bahia são diretas com a 
indústria e, desde 2004, a rede tem um acordo de parceria que garante ao Bradesco a 
exclusividade do financiamento de suas vendas, algo em torno de R$ 400 milhões por mês. 
Klein garante que não registrou queda no ritmo de vendas da rede em nenhum mês deste ano. 
"Se o cliente não paga, eu pago a dívida. Temos limite alto de crédito e estamos capitalizados. 
Muitas empresas dependem de banco e, por isso, talvez estejam numa situação delicada hoje."   
 
A Casas Bahia tem um capital social hoje de quase R$ 4 bilhões, além de outros R$ 2 bilhões 
em vendas com cartão em parceria com o Bradesco. "É praticamente uma venda a vista e 
mais R$ 2 bilhões em crediário próprio a receber", conclui Klein que sempre reinveste o lucro 
líquido do exercício anterior na própria empresa. No faturamento bruto, previsto em R$ 14 
bilhões este ano (R$ 1 bilhão a mais do que em 2007), o crediário responde por 40% , cartão 
de crédito por 50% e pagamento à vista (cheque ou dinheiro) por 10%. Em 2007, o crediário 
significava 50%, cartão 40% e à vista 10%.   
 
O modelo de auto financiamento, prazos longos e baixa taxa de juros é também pauta a 
varejista Lojas Cem. Como a Bahia, ela mantém o investimento acelerado, mesmo em tempos 
de incerteza. Nos últimos cinco anos manteve um plano de expansão que prevê a abertura de 
cerca de dez lojas por ano (são 172 ao todo), sempre a um raio de 600 quilômetros de 
distância da sede, em Salto. Para 2009, o planejamento será mantido.   
 
Nas Lojas Cem o peso do crediário na receita bruta da rede, de R$ 1,248 bilhão em 2007, é 
maior: 75% das compras são feitas no tradicional carnê, em até 20 vezes, com taxas de 4,7% 
ao mês. Esses recursos, segundo o diretor-geral da rede, Valdemir Colleone, são financiados 
pela própria empresa, que não precisa recorrer a bancos. Dos 25% restantes, 15% vêm de 
compras feitas com cartões de crédito de terceiros e 10% são feitas em dinheiro ou cheque).   
 
Apesar de nos piores meses da crise financeira (outubro e novembro), ter registrado contração 
das vendas em relação aos meses anteriores, os primeiros dez dias de dezembro já trouxeram 
um certo alento à rede. "A se confirmar esse pequeno termômetro do mês, corremos para um 
Natal melhor do que o de 2007", diz Colleone.   
 



Há menos de 15 dias, o executivo considerava que se empatasse em termos de vendas com o 
último Natal, já seria um resultado bom. "Agora, se mesmo com a crise, avançarmos 5%, será 
excepcional". Apesar do nível de desconfiança e incertezas do brasileiro ter aumentado, a 
baixa renda, na sua opinião, só deixará de comprar se perder o emprego. A Lojas Cem 
também se diz capitalizada e em condições de continuar a financiar a totalidade das compras 
de seus clientes, sem ter que recorrer a bancos nem mesmo para os novos investimentos.   
 
Garantir a segurança em tempos de crise é fundamental para um setor que assistiu na década 
de 90 à derrocada de marcas emblemáticas como Mappin, Mesbla, G. Aronson e Arapuã, que 
deixaram passivos bilionários. "São exemplos de empresas má administradas que não 
conseguiram sobreviver a períodos de crises. Empresas com balanços fechados e resultados 
duvidosos", afirma Cláudio Gonçalves Santos, especialista em varejo do Corecon-SP.   
 
O economista explica que antes da crise financeira global, cerca de 30% do crédito das 
grandes redes de varejo no Brasil vinham de bancos médios e pequenos. Hoje, eles deixaram 
de emprestar e esta fatia correu para as grandes instituições financeiras. Mas o rearranjo só 
foi possível, na sua opinião, com a liberação de parte do depósito compulsório dos grandes 
bancos, por meio de medidas do governo. "Paga-se mais pelo dinheiro, mas a retomada do 
crédito começa a ficar mais consistente."   
 
Como resultado do funding mais caro, Gonçalves calcula que, na média, o juro para o cliente 
encareceu só entre outubro e novembro cerca de 1,5 ponto percentual. O pequeno varejo é 
quem mais sobre, pois a torneira fechou. Como muitas vezes não possui garantias para dar 
aos bancos, o estabelecimento de menor porte acaba não conseguindo os recursos. "Eu diria 
que é possível que algumas redes pequenas e desestruturadas desapareçam se a crise se 
estender por mais de um ano", acredita.   
 
A Riachuelo sentiu os efeitos negativos nas vendas de suas lojas. Controlada pelo Grupo 
Guararapes, a rede aumentou os juros de 5,9% ao mês para 6,9%. Apesar de trabalhar só 
com antecipação de recebíveis para fazer caixa, está pagando mais pela operação. "O custo 
aumentou em 30% nas operações simples de desconto de recebíveis deste outubro", afirma 
Túlio Queiroz, diretor de Relações com Investidores do Grupo.   
 
Mantendo operações com Bradesco e Santander, Queiroz começa a sentir uma melhora no 
fluxo de oferta de funding. "O custo, porém, não cedeu".   
 
Para o financiamento dos clientes, a subsidiária brasileira da rede francesa Carrefour, usa os 
recursos de seu próprio banco, cujos custos de captação no mercado interno são melhores do 
que a da média do varejo. "Claro que pesa quando um outro banco está emprestando para o 
banco de uma rede do tamanho da nossa, pois o risco de calote é muito pequeno"., afirma 
Pedro Daniel Magalhães, diretor de finanças e gestão do Carrefour Brasil. A dívida de curto 
prazo (30 dias) da rede no país está em torno de R$ 700 milhões ao mês. Por negociar direto 
como banco, o Carrefour tem acesso à tesouraria dos grandes instituições financeiras, onde 
quem oferece a menor taxa, ganha o cliente "É uma espécie de leilão reverso."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 dez. 2008, Especial Crédito para 
Empresas, p. F8. 


