
QUEM TENTOU FALAR NOS
últimos dias com Saul Klein, o
filho caçula de Samuel Klein,

patriarca da família proprietária da
Casas Bahia, teve problemas. Na
quarta-feira 5, estava incomunicável,
fechado numa reunião na sede, em
São Caetano do Sul (SP), e que tomou
toda a tarde. Fornecedores mais pró-
ximos de Saul (que ocupa a função,
hoje, de diretor-comercial da rede),
assustados com o inesperado anúncio
sobre a sua saída da empresa, tenta-

ram saber o que estava acontecendo
lá dentro. O palpite era o mesmo.
"Eles nunca viveram às mil maravi-
lhas. Ambos são muito ambiciosos,
mas pensavam a empresa de manei-
ra bem diferente. Uma hora alguém
ia sair", disse um fabricante antigo da
rede. Existiam divergências nos mais
diferentes assuntos, como na condu-
ção da estratégia de marketing e na
política de crescimento. "Já houve
negociação que eles se embolaram na
hora da compra porque não conse-

guiam nem se entender lá dentro.
Saul temia riscos de uma expansão
muito rápida", conta o mesmo forne-
cedor. Sobre a saída do herdeiro caçu-
la, ninguém fala nada. Michael teria,
inclusive, proibido os funcionários
mais próximos de tocar no assunto
com qualquer pessoa de dentro e de
fora do grupo. Oficialmente, a compa-
nhia informa apenas que há negocia-
ções entre as partes. A DINHEIRO
conseguiu contatar um executivo que
trabalhou no processo de avaliação de



NUNCA TÃO JUNTOS E UNIDOS;
Michael, preparado para suceder o pai,

Samuel, desde o início da divisão de poder

ativos da empresa - indicador que
serve como base para calcular a bola-
da que Saul deverá receber. O valor
de mercado da rede atinge R$ 6
bilhões hoje e o irmão mais novo dos
Klein ficaria com 25% do capital da
companhia, que está dividido em par-
tes iguais entre o fundador e seus
três filhos: Michael, Saul e Eva, que
vive nos EUA e não trabalha no
grupo. Com base nessa conta, para o
bolso de Saul iriam R$ 1,5 bilhão.

Para arcar com esse desembolso,

Michael e o pai vêm trabalhando há
um ano e meio. Desde o final de 2007,
Saul deixou mais claro o intuito de sair
da empresa. Por isso, no segundo
semestre daquele ano, eles contrata-
ram consultores para avaliar ativos e
verificar se existiriam investidores
capitalistas interessados em comprar a
parte minoritária do grupo e, com isso,
utilizar os recursos para adquirir a
participação de Saul. As conversas não
avançaram e a saída foi buscar finan-
ciamento em bancos para que a nego-
ciação caminhasse. Mas a Casas Bahia
acabou entrando
numa fase difícil,
com vendas abaixo
do esperado por
conta dos efeitos da
crise financeira glo-
bal. Foi preciso
colocar o plano em
banho-maria e
pedir dose extra de
sangue frio aos herdeiros. "O que nin-
guém sabia era que todos aqueles
rumores de venda da rede já tinha a
ver com a saída de Saul", avalia um
consultor que presta serviços à empre-
sa. O Bradesco BBI teria sido procu-
rado para montar um pacote de finan-
ciamento para a cadeia, e com isso qui-
tar a parte de Saul, mas a informação
não foi confirmada pela instituição.

Sem o herdeiro caçula na empresa,
Michael ganha de um lado, mas perde
em outro. Poderá tocar a companhia
sem interferências, com o apoio do pai,
que sempre o preparou para a posição
de líder único lá dentro. Por isso, pode-

R$ 1,5 bilhão
é o valor que Saul Klein
deverá embolsar com a

venda de sua participação
na rede para o irmão

se esperar por novos lances agressi-
vos. Michael sempre defendeu a
expansão, ainda que cautelosa, no
Nordeste, além de manter investimen-
tos mesmo na crise. Ao mesmo
tempo, porém, a Casas Bahia perde
o irmão que tem o DNA da negocia-
ção no sangue, a principal marca
da rede em sua história. Saul era o
terror dos fornecedores. Se a fabri-
cante pisasse na bola (um reajuste
mais amargo ou um acordo de exclusi-
vidade com um concorrente), ele podia
deixar a empresa fora da prateleira da

casa por tempo
indeterminado.
Conta-se que, os
primeiros acordos
de megacompra de
produtos da rede
com a Positivo, de
Oriovisto
Guimarães (que
ajudou a marca de

computadores a ganhar escala e credi-
bilidade) teve a mão de Saul.
Respeitado no setor, Saul é um homem
discretíssimo, nunca se deixa fotogra-
far e passa a semana indo do trabalho
para casa, no bairro de Alphaville, em
Barueri (SP). Amigos contam que ele
não sai de lá nem para ir ao dentista
- montou uma espécie de consultório
para ser atendido em casa. É um
assíduo freqüentador do Club Med,
em Itaparica (BA), para onde vai
todos os fins de semana e mantém
até um apartamento próprio. Agora,
pode trocar de paixão: o Estado baia-
no no lugar da Casas Bahia. 
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