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Depois de figurar uma das
mais importantes operações

do mercado de varejo dos últimos
anos - a fusão com o Grupo Pão
de Açúcar -a Casas Bahia deve
iniciar seu processo de internacio-
nalização daqui a quatro anos, co-
meçando pela América Latina, e
posteriormente seguindo para ou-
tros continentes, como a África
O plano foi apresentado pelo pre-
sidente da companhia, Michael
Klein, durante a palestra "Classes
C e D, os novos grandes consumi-
dores do Brasil", no 1a Fórum de
Marketing Empresarial.

Primeiramente, o foco será
a ampliação da rede no próprio
País, a começar pelo Nordeste
(onde a marca tem pouca repre-
sentatividade), para depois am-
pliar a atuação para outros paí-
ses da América Latina. "Vamos
investir primeiro na Bahia, nas

os descontos, o investimento che-
garia a R$ 1,6 bilhão, o que re-
presenta 3% do faturamento da
companhia e coloca o anunciante
em primeiro lugar em volume de
compra em toda a América Lati-
na.

Segundo o ranking do Ibope
Monitor de investimento publi-
citário (valores de tabela, sem
considerar as negociações) do
primeiro semestre de 2010, Casas
Bahia aparece no topo da lista dos
30 maiores anunciantes do País,
com investimento de R$ 1,5 bi-
lhão, o que demonstra o poder de
negociação da companhia entre
os veículos de comunicação, uma
vez que a diferença entre o valor
declarado e o realmente pago é de
R$ l bilhão.

As operações de publicidade
das marcas Casas Bahia e Ponto
Frio terão gestão e equipes sepa-
radas. O comando será da Y&R
de São Caetano, agência que tam-
bém lidera o ranking de fatura-
mento do Ibope. A medida é uma
exigência da Apro (Acordo de
Preservação de Reversibilidade
da Operação), um instrumento do

Rede, que destina



cidades acima de 100 mil habitan-

tes. Aproveitaremos o serviço de
logística do Pão de Açúcar para is-
so. Também estamos de olho nos
mercados de Aracaju e Sergipe.
Já temos presença de marca em
outros estados por conta dos nos-
sos investimentos em campanhas
nacionais", detalha Klein. Quanto
à internacionalização, além das
fronteiras da América Latina,
Klein disse que esteve recente-
mente na África, onde percebeu
haver condições ideais para im-
plementação da rede de varejo.

Até a aprovação da fusão com
o Grupo Pão de Açúcar pelo Cade,
que deve ocorrer nos próximos
dois anos, as marcas de ambas as
companhia devem seguir com es-
tratégias separadas, só se aprovei-
tando do mesmo sistema logístico
e de compras. Quando a unifica-
ção for concluída, as lojas de Ca-
sas Bahia vão continuar atenden-
do as classes C, D e E, enquanto
que as da rede Ponto Frio terão
foco nas camadas A e B.

PUBLICIDADE
Também seguem separadas a
comunicação das marcas que,
segundo o executivo, recebem
investimento de R$ 600 milhões
(R$ 500 milhões para Casas Bahia
e Rs 100 milhões para Ponto
Frio), já com as negociações com
os veículos de comunicação. Sem

Cade (Conselho de Administra-
ção de Defesa da Economia).

Atualmente, Casas Bahia vei-
cula peças publicitárias em 33
emissoras de TV; 330 emissoras
de rádio e 89 jornais. Ao ano, são
4,5 mil filmes e 4,1 mil spots. "A
publicidade é essencial no nosso
negócio. Buscamos inovar os for-
matos e não utilizamos um mes-
mo personagem (ator ou atriz)
por muito tempo", afirmou Klein.

PODER
Durante a palestra, Klein comen-
tou a importância de oferecer o
direito de compra ao consumidor
de baixa renda. O executivo lem-
brou que Casas Bahia já efetuou

37 milhões de carnes, conquistan-
do 91% de fidelização e mantendo
4 milhões de cartões ativos. "Isso
foi impulsionado pelo aumento
do poder de compra das classes
C e D. Há mais de 57 anos esta-
mos a serviço de toda a base da
pirâmide. Posso afirmar que hoje
69% da população brasileira com-
pra na Casas Bahia", declarou.

O executivo explicou que para
acompanhar os anseios dessa par-
cela de consumidores a empresa
inverteu a lógica das prateleiras,
colocando as marcas de mais
prestígio em destaque. "O cliente
quer comprar produtos de marca.
Ele utiliza isso como troféu em
sua casa. O nosso papel é dar con-

compra de mídia
de Casas Bahia e

Ponto Frio, começará
processo pela

América Latina

dições para ele ter acesso a esses
produtos", declarou.

Seguindo esse pensamento, a
rede abriu recentemente em São
Paulo a primeira loja do País den-
tro de uma favela, a do Paraisópo-
lis, e já facilitou a compra de 1,5
milhões de computadores para a
população de baixa renda.

Outra estratégia para atrair
esse público é a organização do
evento "Super Casas Bahia", que
é a maior loja sazonal do mun-
do. "Oferecemos atrações gratui-
tas para movimentar o evento.
Na última edição, apostamos em
apresentações da Disney e foi um
verdadeiro sucesso".

Mesmo com o elevado número
de crediários que a rede fornece
para a população de baixa ren-
da, Klein afirma que a taxa de
inadimplência é baixa, chegando
a 8% do volume de vendas. "Esse
público tem como bem mais pre-
cioso o seu nome. Eles não brin-
cam com isso."

Com os investimentos, a mar-

ca ocupa a sétima colocação no
ranking das mais valiosas do
Brasil, organizado pelo Brand Fi-
nance.

DIGITAL
A primeira loja virtual de Casas
Bahia acaba de completar um
ano e Klein reconhece que a em-
presa investiu no e-commerce
tardiamente. "Fomos umas das
últimas redes de varejo a entrar
no universo digital. Mas conse-
guimos realizar pesquisas na área
e lançar site com ferramentas e
opções que os concorrentes não
possuíam", explica. Uma dessas
opções inéditas é a possibilidade
de o consumidor comprar onli-
ne e retirar o produto nas lojas,

evitando assim o pagamento do
frete. "O legal é que a internet dá
a condição de toda a família estar
presente no momento da compra.
Depois é só retirar o produto na
loja. O site também facilita a nos-
sa expansão em outras regiões do
País", afirma Klein.

Hoje o site já corresponde a 2%
do faturamento da companhia.
O objetivo é que ele alcance, no
próximo ano, uma fatia de 10%
do faturamento total. O executivo
detalha que a página já registra
52 milhões de acessos após seu
lançamento, em fevereiro do ano
passado. A equipe que coordena
o site é totalmente independente
das lojas físicas, segundo o exe-
cutivo.
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