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O ano de 2011 não será fácil para
Raphael Klein, presidente da
Nova Casas Bahia, resultado da
fusão entre a Casas Bahia e o
Ponto Frio. Embora tenha aca-
bado de conseguir aprovar um
investimento da ordem de R$
125 milhões para o próximo ano,
ele terá que fazer valer cada
centavo aplicado na transferên-
cia das lojas Extra Eletro (extin-
tas) para Casas Bahia ou Ponto
Frio. Ao mesmo tempo, ele pre-
tende repaginar todas as unida-
des do Ponto Frio localizadas em
shopping centers, desbravar o
aquecido mercado nordestino
sem perder o controle da região
Sudeste, ampliar a distribuição
nacional da nova companhia e,
de quebra, trabalhar para que a
sinergia resultante da união das
duas empresas chegue a R$ 7 bi-
lhões até o fim de 2011.

O trabalho não será rápido
nem fácil, uma vez que a Nova
Casas Bahia é um negócio de
altíssimo volume. São, ao todo,
1.033 lojas que precisam se
tornar ainda mais agressivas
para atingir todas as classes
sociais. Klein explica que, pre-
ferencialmente, os públicos A e
B são o alvo do Ponto Frio, en-
quanto a Casas Bahia busca da
classe B menos à D.

Apesar das multitarefas que
terá que conduzir no próximo
ano, Klein se diz otimista em
relação a 2011. “Acredito que te-
remos muita sinergia para fazer
captação e levar as duas marcas
a um crescimento saudável”,
diz o executivo.

Sua meta, antes, é fechar o
ano da Nova Casas Bahia com um
faturamento que deve girar em
torno de R$ 18 bilhões e R$ 19 bi-
lhões e inaugurar, até dezem-
bro, a misteriosa loja-conceito
do Ponto Frio — cujo projeto é
mantido às sete chaves — no Rio
de Janeiro e o centro de distri-
buição de Camaçari (BA).

O centro, segundo o empre-
sário, não deverá ser a única

inauguração. Klein diz que co-
meçará em breve a construir um
outro complexo logístico em
Arujá (SP), enquanto o do Rio
passa por ampliação.

Em relação às lojas, até o final
do ano ele pretende abrir unida-
des em Aracaju (SE), estado que
considera rico e onde ainda não
está presente. “Ao mesmo tempo
estamos fortalecendo nossa pre-
sença na Bahia e trabalhando
para manter a marca Casas Bahia
forte em São Paulo e a Ponto
Frio, no Rio de Janeiro.”

A imagem do Ponto Frio, pelo
que demonstra Klein e pelo que
se comenta no mercado, é a que
precisará de maior suporte.
“Ponto Frio é muito forte em al-
guns estados, mas precisa ser
fortalecida em outros”, diz Klein.
Sem detalhar sua estratégia, ele
conta apenas que tem planos para
“colocar a marca onde ela real-
mente merece”.

No momento em que seu seg-
mento vive uma enxurrada de
fusões e aquisições, Klein não
descarta a incorporação de uma
nova rede. “Nosso foco não é se
associar a ninguém nesse mo-
mento, já que temos bastante
trabalho pela frente com a inte-
gração das duas lojas. Contudo,
nunca diga nunca. O mercado
está sempre aberto.”

Aprovação pelo Cade
A aprovação da Nova Casas Ba-
hia pelo Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica)
é uma história sem data marca-
da para terminar. “Acabamos de
passar por uma eleição extre-
mamente importante para o
país e, agora, passando esse
processo, acredito que o Cade
vai resolver esta questão no seu
tempo natural”, diz Klein.

Até a aprovação do Cade, a
Nova Casas Bahia trabalha de
acordo com as regras do Acor-
do de Preservação de Reversi-
bilidade de Operação (Apro).
Em relação aos fornecedores,
na prática, a empresa é obri-
gada a ter compradores inde-
pendentes. ■

Nova Casas Bahia
aposta R$ 125 mi
em ano desafiador
Para Raphael Klein, que comanda a companhia fruto da fusão
entre Casas Bahia e Ponto Frio, sinergia pode chegar a R$ 7 bi

Raphael Klein, presidente da Nova Casas Bahia, não
descarta a incorporação de uma nova rede de varejo

Na agenda de 2011
da Nova Casas Bahia
estão itens como
a repaginação de
todas as lojas Ponto
Frio localizadas
em shoppings,
a exploração do
mercado nordestino
e a ampliação da
distribuição nacional
da nova rede
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Grupo Multi compra rede de ensino Yázigi
A holding que controla as marcas de ensino de idiomas Wizard,
Skill, Alps e Quatrum, e de ensino profissionalizante Microlins, SOS,
Bit Company e People — anunciou a aquisição de 100% da Yázigi,
fundada em 1950. A aquisição foi concretizada três dias após
a assinatura do acordo da Multi com o fundo de private equity
da Kinea, empresa de investimentos alternativos do banco Itaú,
que anunciou um investimento de R$ 200 milhões na holding.

Divulgação

Nordeste vira
joia da coroa
para o varejo
Redes do Sul e do Sudeste
incluem a região na pauta de
prioridades e abrem disputa
acirrada por espaço no comércio
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A Nova Casas Bahia não é a úni-
ca a concentrar esforços para
ampliar os negócios no Nordes-
te. Na região, há dono de sho-
pping center que nem sabe mais
que critério usar para escolher
entre um lojista e outro, tama-
nho é o assédio de redes locais e
“estrangeiras”. No Boa Vista,
em Recife, há fila para ocupar as
últimas unidades, garante o
proprietário Celso Muniz. O
empreendimento passa por sua
segunda expansão e saltará de
120 para 180 lojas. Em seu escri-
tório, Muniz dedica-se a anali-
sar as características de seus
candidatos a inquilinos e não
tem pressa para decidir os feli-
zardos que ocuparão os poucos
espaços que ainda restam.

“Quero o melhor mix para o
nosso shopping”, diz. Na pri-
meira ampliação, feita em 2004,
as lojas foram comercializadas
em 120 dias. Nesta segunda re-
forma, o empresário recebeu
propostas para locar pratica-
mente a mesma quantidade de
lojas na metade do tempo.

Como explica Luís Augusto da
Silva, diretor de relações insti-
tucionais da Associação Brasilei-
ra de Lojistas de Shopping (Al-
shop), as franquias das regiões
Sul e Sudeste são as principais
responsáveis pela alta procura
de espaços para locação nos
shoppings nordestinos. “Tam-
bém percebemos um forte mo-
vimento de lojas do Centro-
Oeste para o Sudeste”, diz Silva.

Eletroeletrônicos
Com o avanço de gigantes como
Nova Casas Bahia, as varejistas
nordestinas aceleram suas
inaugurações. Para Celso Mu-
niz, que também é presidente
da Associação Comercial de
Pernambuco (Acppe), as redes
locais Eletroshop e Laser au-
mentaram a velocidade de in-
vestimento. “Elas estão inau-
gurando diversas lojas”, diz.

Já a mexicana Elektra, que
abriu sua primeira loja no Brasil
em 2008, diminuiu o ritmo de
inaugurações, mas pretende re-
tomá-lo em breve.

A empresa forçou a mão na
luta pelo consumidor nordesti-
no e teve que fechar três lojas. O
modelo proposto pela varejista
é um sucesso no México, mas
sofreu resistência em alguns es-
tados brasileiros. Nem todos os
consumidores gostaram da
ideia de ter um cobrador da loja
na porta de casa. Agora, com 15
pontos de venda na região, o
plano é investir R$ 16 milhões
na abertura de mais 45 unida-
des até o final do ano que vem.

Outra estrangeira que está
apostando nos estados nordestino
é chilena Cencosud. A rede de su-
permercados chegou ao país por
Sergipe, em 2007, com a compra
da rede de supermercados GBar-
bosa. De lá para cá não parou de
fazer aquisições. A baiana Perini e
a cearense Super Família estão
entre as negociações em que a
chilena levou a melhor. ■

Com o avanço
de gigantes como
Nova Casas Bahia,
as rivais nordestinas
aceleram a abertura
de lojas. Eletroshop
e Laser estão entre
as redes de eletros
que mais abrem
estabelecimentos
no Recife

Murillo Constantino

SINERGIA

R$ 7 bilhões
é quanto a Nova Casas Bahia,
junção do Ponto Frio com a Casas
Bahia, deve gerar de sinergia até
o final de 2011. Esta foi a meta
traçada em assembleia.

FATURAMENTO

R$ 19 bilhões
é quanto a Nova Casas Bahia
deve vender até o final de 2010,
com suas 1.033 lojas das redes
Ponto Frio e Casas Bahia.

APOSTA

R$ 16 milhoes
é quanto a Elektra vai investir
até o final de 2011. O plano
prevê a abertura de 45 lojas,
que, somadas às atuais, formarão
uma rede de 60 unidades.

“A nossa curva de
captação de sinergia
começou em 1º de
julho. A ideia é
fazer a captura
dessas sinergias
até o final de 2011
e chegar ao valor
planejado de
R$ 7 bilhões

Raphael Klein

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 22-23.
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