
 
  



Divulgação 
A primeira loja da Casas Bahia 
  
 
Ao completar 52 anos de A atuação, a Casas Bahia tem um motivo a mais para 
comemorar. A rede de varejo foi a grande vencedora, na categoria Lojas de 
Departamento/Magazines, da pesquisa Top ofMind 2004, promovida pelo jornal Folha 
de S. Paulo. Essa conquista é resultado de uma trajetória de sucesso que começou a 
ser traçada em 1952 com a chegada de seu fundador ao Brasil, o polonês Samuel 
Klein. O início da história da Casas Bahia remonta à época em que o próprio Klein, 
munido de cavalo e charrete, vendia, de porta em porta, cobertores, colchas e toalhas 
de mesa e banho. Sua clientela era composta de nordestinos, principalmen- te baianos 
- daí o no- me da rede. Poucos anos se passaram e, com o crescimento dos negócios, 
Klein inaugurou sua primeira loja, a Casa Bahia, em 30 de novembro de 1957, que 
comercializava inicialmente móveis e tapetes. Como grande parte das vendas ainda 
era feita de porta em porta, foram mantidas cerca de 80 peruas para atender aos 
consumidores em suas casas. 
 
A partir da primeira loja -que já vendia mercadorias sem entrada, em até seis vezes e 
registrava baixo índice de ina-dimplência -, a rede começou a se expandir com a 
inauguração de novas unidades nos municípios de Santo André, São Bernardo do 
Campo e Mauá, no ABC paulista. A chegada a São Paulo aconteceu em 1970, com a 
abertura de uma loja na Rua Teodoro Sampaio, época em que se encerrou o comércio 
de porta em porta. Mas o grande destaque desse mesmo ano foi a compra do controle 
acionário da financeira Intervest. Segun- 
  
 
Variedade, qualidade e boas condições do Klein, esse foi o pontapé inicial para o 
crescimento sustentado da rede que, anos mais tarde, se transformaria em uma   
das líderes do varejo nacional, 
 
 Isso porque a aquisição da financeira reforçou os recursos oferecidos para 
as compras a   
 

 
 
Expansão 
A estratégia de crescimento da Casa Bahia é contínua e prevê a abertura de lojas em 
localidades com mais de 50 mil habitantes. Essa característica, aliás, foi uma das 
responsáveis pela escalada da rede rumo à liderança de variedade, quantidade e boas 
condições de pagamento atraem os clientes à rede de lojas  prazo, que se 
transformaram 



em um dos grandes diferenciais da Casas Bahia. Além disso, foi  possível ampliar 
o mix de produtos vendidos nas lojas. Além de móveis, fogões e eletroportáteis, foram 
incluídas geladeiras e televisores. 
  
mercado. Em 1994, foram inauguradas as primeiras unidades nos Estados de Minas 
Gerais, Paraná e Santa Catarina. Em 1996, a rede iniciou suas operações no Rio de 
Janeiro e em Mato Grosso do Sul. As estreias no Estado de Goiás e no Distrito Federal 
aconteceram em 2000 e, em 2004, no Rio Grande do Sul. Hoje, a Casas Bahia está 
presente em oito estados brasileiros, além do Distrito Federal, com um total de 390 
lojas. 
 
As inaugurações são uma verdadeira festa. O ritual inclui corte de fita, café da manhã, 
banda de música e fogos de artifício. Em muitas cidades do interior, a abertura de uma 
loja se transforma em um verdadeiro acontecimento social, que reúne personalidades 
locais. 
 
Dedicação 
O conceito da dedicação total a você é uma das marcas de Samuel Klein que foram 
incorporadas à filosofia da rede, assim como o jeito simples de lidar com os negócios e 
a atenção dispensada ao consumidor. O tradicional slogan exprime os valores 
defendidos pelo fundador da rede -credibilidade, verdade e simplicidade -, que devem 
ser seguidos à risca por todos os funcionários. A mesma dedicação se estende também 
aos fornecedores, por meio de outra lógica simples de Klein: pagando em dia e sendo 
honesto, não falta nada. 
 
Um exemplo típico da simplicidade e sagacidade nos negócios de Samuel Klein ocorreu 
durante o início da comercialização de televisores pela Casas Bahia. Quando 
apareceram os primeiros aparelhos no Brasil, Klein preferiu comprar apenas uma 
unidade para testar a rea-ção dos fregueses. O aparelho foi vendido no mesmo dia e, 
assim, foram compradas mais três unidades, depois mais dez. Hoje, a Casas Bahia é a 
rede que mais vende televisores no país. 
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 De mascate a rei do varejo brasileiro
 , 

Venda de TVs foi" testada 

que os aparelhos surgiram 

O fundador de uma das maiores 
redes de varejo do país é um 
sujeito simples no modo de fa-
lar e de se vestir. Usando sempre 
camisas pólo, de preferência lis-
tradas, calças escuras e sandálias 
nos pés, esse polonês com sota-
que carregado transformou-se 
na verdadeira alma 
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cioso, distribui sorri  
sos para todos en 
quanto caminha pe 
las lojas e conversa 
com vendedores e 
clientes. Aos 81 anos, 
52 deles à frente da 
Casas Bahia, Samuel 
Klein ainda ocupa o 
cargo de presidente e 
" por Klein logo

 interfere  na  rotina 
no Brasil dos   departamentos 

comercial e financeiro. 
Sua trajetória começou na Po-

lónia, onde nasceu em 1923, fi-
lho de um marceneiro. Durante 
a Segunda Guerra Mundial foi 
enviado, assim como outros ju-
deus, para um campo de con-
centração, onde ficou por dois 
anos. Fugiu de lá rumo à Alema-
nha, onde morou entre 1946 e 
1951, casou-se e iniciou sua tra-
jetória de comerciante, com- 

prando vodca de fazendeiros e 
vendendo-a a soldados russos. 

Único sobrevivente de uma 
família de oito irmãos, quando 
decidiu deixar a Alemanha não 
tinha mais razões para retornar à 
Polónia. Por isso, aceitou o con-
vite de uma tia que morava no 
Rio de Janeiro e partiu, com a 
mulher Ana e o primogénito 
Michel, para o Brasil. Dois me-
ses depois, mudou-se definitiva-
mente para São Paulo, onde fun-
daria um dos maiores impérios 
do varejo nacional. 

Com cerca de US$ 6 mil trazi-
dos no bolso, Klein adquiriu a 
casa de um mascate -bem como 
sua charrete, cavalo e freguesia— 
e começou a vender cobertores, 
tecidos, colchas e toalhas de me-
sa de porta em porta. Seus fre-
gueses na época eram quase to-
dos nordestinos que, atraídos 
pela possibilidade de trabalho 
na indústria automobilística, vi-
nham tentar a sorte em São Pau-
lo, na região do Grande ABCD 
(que engloba as cidades de São 
Caetano, São Bernardo do Cam-
po, Santo André e Diadema). Já 
naquela época, Samuel Klein 
vislumbrava o que se tornaria 
um dos grandes diferenciais de 

Vida de sucesso de Samuel Klein foi reproduzida em biografia

Samuel Klein e Casas Bahia 
trajetória de sucesso, assi
jornalista Elias Awad. 
exposição pública, Klein se dispôs 
a registrar suas 
de se conven
vida poderia servir como m
didá-tico às novas gerações de 
estudantes e empresários. O livro 
narra a história desde seu nasci
mento, passando pela fuga para a 
Alemanha e a chegada ao Brasil, 
quando Klein iniciou sua carrei
como mascate. Com aborda
histórica e política

suas lojas: a possibilidade de 
parcelamento das compras. 

Biografia 
Se o início da vida de Samuel 

Klein foi dramático, o mesmo 
não pode ser dito da trajetória 
desse polonês, fugitivo do cam-
po de concentração nazista du-
rante a Segunda Guerra Mun-
dial, que se transformou no do-
no de uma das maiores redes va-
rejistas do Brasil. Para comemo-
rar os 80 anos do proprietário 
das Casas Bahia, foi lançada, em 
novembro de 2003, a biografia 
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 Casas Bahia foi o grande 
destaque, na categoria 
Lojas de Departamen-

to/Magazines, do Top of Mind 
2004- pesquisa que aponta, em 
38 categorias, as marcas mais 
lembradas pelos consumidores 
brasileiros — promovido pelo 
jornal Folha de S. Paulo. A per-
formance alcançada pela marca 
de uma das maiores redes de va-
rejo do país é singular: ela foi a 
primeira a ocupar isoladamente 
o ponto mais alto do ranking 
desde 1998, quando o segmento 
foi incluído na pesquisa. O 
primeiro lugar foi assegurado 
pela Casas Bahia  graças aos 

números de awareness 
(do inglês, consciência, 
informação), no qual 
são consideradas as 
outras marcas citadas 
pelos entrevistados, 
além daquela que lhe 
veio em primeiro lugar 
à cabeça. Na 14a edição   
do   Top   of Mind, a 
empresa foi lembrada 
por 10% dos 
entrevistados, o que 
permitiu abrir quatro 
pontos per centuais de 
vantagem em relação ao 
segundo colocado, 
resultado inédito em  um       

segmento altamente disputado. 
Seus principais concorrentes 

mantiveram-se no mesmo pata-
mar de anos anteriores: C&A 
(6%), Lojas Americanas (5%) e 
Pernambucanas (2%). As baixas 
porcentagens são mais uma evi-
dência marcante da disputa acir-
rada no setor, em que grandes re-
des concorrem com nomes regio-
nais. Neste ano, mais de 50 marcas 
foram citadas pelos entrevista-
dos. A Casas Bahia mantém a li-
derança na Região Sudeste, lem-
brada por 17% dos entrevistados, 
o que representa sete pontos per-
centuais acima da média. Na Re-
gião Sul, a rede foi citada por 9% 
das pessoas e, nas regiões Norte e 
Centro-Oeste do Brasil, por 6%. 

O bom desempenho conquis-
tado no Top of Mind 2004 é 
resultado, principalmente, dos 
investimentos maciços em 
propaganda. Para fixar sua 
marca e estabelecer um 
contato direto e constante 
com os consumido- 

res, a Casas Bahia investe pesa-
do. De janeiro a agosto deste ano 
foram R$ 645,8 milhões, mon-
tante que permitiu à empresa as-
sumir a liderança no ranking de 
anunciantes do Ibope/Monitor. 
A estratégia publicitária inclui 
todos os meios de comunicação. 

Escalada 
A participação da Casas Bahia 

no Top of Mind da Folha 
segue uma trajetória 
ascendente. Desde a inclusão do 
segmento Lojas de 
Departamento/Magazines na 
pesquisa, a rede sempre figurou 
entre as quatro primeiras colo-
cadas. Durante três anos-1998, 
1999 e 2000 -, obteve participa-
ção de 3% no ranking, o que lhe 
garantiu a terceira posição. Em 
2001, obteve percentual de 4%, 
subindo para o segundo lugar, 
empatada com a Lojas America-
nas. No ano seguinte, a catego-
ria não registrou mudanças sig-
nificativas e Casas Bahia, Lojas 

"Qual a primeira marca que 
lhe vem à cabeça?" A partir des
sa pergunta, o Instit
quisas Datafolha sai às ruas do 
Brasil para identificar os no
mes de produtos e empresas 
mais lembrados pelos brasilei
ros. Pelo 14° ano consecutivo, 
apesquisa 
promo
raio-x do 
das marcas 
consumidores.

A pergunta não se refere a 
nenhum item de consumo em 
particular, pois o principal ob
jetivo é indicar a marca vence
dora no Top do Top do ano. As 
outras questões são destinadas 
a bens específicos 
primeira marca que lhe vem à 
cabeça qu
jas de Departamento/Magazi

Americanas e C&A mantiveram 
os mesmos índices, com 4% das 
indicações. Entre as três empre
sas, a Casas Bahia obteve o 
maior índice de menção entre as 
classes D e E (3%) e também nas 
classes A,BeC (5%). 
o empate técnico en
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a marca foi a  mais lembrada pelo público 

A
MARCA ASSUME LIDERANÇA ISOLADA 



 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
  



 

 

lembrança das Casas Ba-
hia pela população está 
intrinsecamente ligada 

aos grandes investimentos em 
publicidade realizados pela re-
de. Entre janeiro e agosto deste 
ano, ela destinou aproximada-
mente R$ 645 milhões para vei-
cular suas mensagens por meio 
de diversos tipos de mídia—mais 
que o dobro do segundo maior 
anunciante do país. É difícil pas-
sar um dia sem ver, pelas ruas, na 
televisão, no rádio ou mesmo na 
Internet alguma referência à lo-
ja e suas ofertas. São anúncios 
que traduzem o interesse da 

empresa em atender 
bem o público e permitir 
a realização de sonhos 
de consumo, que se tor-
nam bem mais reais 
com a ofertas que são 
veiculadas, prometendo 
baixos juros e prazos 
para quitação a perder 
de vista. E o 

investimento em publicidade 
está sintonizado com o slogan 

que a empresa ado-tou 
permanentemente e que 
traduz sua  filosofia 
diante dos 
consumidores: "De-
dicação Total a Você". Há 
sete anos, quem 
responde pela criação 
e circulação das 
campanhas publici-

tárias das Casas Bahia é a 
Y&R Brasil (antes 
Bates) que, durante 
esse período de 
relacionamento, criou 
slogans que caíram nas 
graças do público e 
comerciais que ficaram 
gravados na mente dos 
consumidores. Os altos 
investimentos em 

publicidade resultam do enten-
dimento da companhia de que é 
preciso manter um constante 
relacionamento com o público, 
que, no caso das Casas Bahia, é 
composto principalmente por 
pessoas das classes C, D e E. 

Nesse sentido, a empresa che-
ga a produzir 16 comerciais de 
televisão em uma semana. As in-
serções nos principais canais de 

 
0 ator Fabiano Augusto se tornou um 

televisão fizeram com que, no 
ano passado, o ator Fabiano Au-
gusto, que se tornou um "sím-
bolo" da empresa - já faz os co-
merciais das Casas Bahia há 
quatro anos — aparecesse mais 
nas grandes redes de comunica-
ção do que muitos artistas fa-
mosos. A empresa sempre figura 
entre os primeiros colocados em 
número de inserções também 
em rádios e jornais e, para mui-
tas empresas de comunicação, 
representa a maior receita publi-
citária. Este ano, a Casas Bahia 
ingressou com anúncios na In-
ternet, mesmo sem realizar co-
mércio eletrônico. Ocupou os 
espaços publicitários do maior 
portal brasileiro, com exclusivi-
dade, entre 8 e 11 horas da ma-
nhã em três dias da semana, e a 
inda ofereceu promoções para 
quem clicasse nos anúncios, que 
depois poderiam ser aproveita-
das nas lojas físicas da empresa. 
Essa variedade na comunicação 
e a agilidade que ela demanda 
fizeram com que a empresa e a 
agência de publicidade optas-
sem por criar um escritório da 
Y&R dentro da sede da Casas 
Bahia, em que hoje trabalham 
aproximadamente 100 profis-
sionais, com o intuito de garan-
tir a continuidade do sucesso 
das campanhas veiculadas. 

Campanha 

 

 

Rede aposta em 
publicidade 
para estreitar o 
relacionamento 
com os 
consumidores 

Fotos: Divulgação 

Clientes se identicam com as 
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um símbolo da Casas Bahia 

Y&R produziu campanhas 
inesquecíveis nos últimos sete 
anos. Uma delas foi a intitulada 
"Bonecos", em que atores, fan-
tasiados de eletrodomésticos, 
transmitiam a mensagem de 
que "os produtos com os me-
lhores preços estão na Casas 
Bahia". Ela foi veiculada em 
2001. Outra abordagem, que foi 
ao ar no final do ano, resgatou a 
trajetória de Samuel Klein, fun-
dador da empresa. Os comer-
ciais retrataram a trajetória do 
imigrante polonês que come-
çou sua carreira empresarial 
como mascate pelas ruas de São 
Paulo e São Caetano do Sul e se 
tornou o dono da maior rede 
varejista do Brasil. 

No mesmo ano, outra cam-
panha marcante: "Testemu-
nhais". Nela, clientes da Casas 
Bahia aparecem dando depoi-
mentos sobre sua relação com 
a loja e de que forma a empresa 
contribuiu para a concretiza-
ção de seus sonhos. Os consu-
midores voltaram a ser prota-
gonistas dos comerciais na 
campanha "Invasão", em que o 
ator Fabiano Augusto "inva -
dia" a casa de clientes da Casas 
Bahia para tomar seus depoi-
mentos. 

Em 2002, nos 50 anos da loja, a 
campanha "testemunhais" teve 
sequência, sendo que, dessa vez, 
os protagonistas eram funcioná-

Em 2004, a empresa inovou 
ao lançar um sitcom como nova 
campanha institucional, a "Ca-
sa de Família". A proposta, 
criada pela Y&R, foi retratar si-
tuações corriqueiras vividas 
por uma família em que apare-
ciam os produtos vendidos nas 
lojas. O sitcom, com seus episó-
dios de um, dois ou até três mi-
nutos, foi veiculado paralela-
mente aos comerciais com 
anúncios das ofertas. 

Garoto-propaganda 
Em 2001, na campanha "Bo-

necos", a geladeira, ou melhor, o 
ator Fabiano Augusto, se desta-
cou e acabou contratado para 
estrelar os comerciais da Casas 
Bahia. Passaram-se quatro anos 
e ele continua firme no posto de 
"garoto-propaganda" da rede, 
conquistando os clientes como 
seu jeito simples e extrovertido 
de apresentar as novidades e 
ofertas. Ele até já se acostumou 
com o apelido de "bahianinho", 
conquistado graças às aparições 
nos comerciais. E, pelo sucesso 
das campanhas que ajudou a di-
fundir, embora o slogan anun-
ciado nos comerciais já seja ou-
tro, a pergunta "Quer pagar 
quanto?" continua na moda e 
frequentemente é feita a ele. 
Hoje, Fabiano está acompanha-
do pela atriz Andréa Toledo na 
tarefa de anunciar os produtos 

Casas Bahia 
repete o 
Super Natal 

A Casas Bahia espera re-
petir, em 2004, o sucesso do 
Super Natal no Anhembi, 
que teve sua primeira edi-
ção no ano passado. Em 
2003, a empresa conseguiu 
faturar aproximadamente 
R$ 30 milhões durante os 
30 dias em que a loja fun-
cionou no parque de expo-
sições, cumprindo uma 
meta de vender R$ 1 mi-
lhão por dia, a mesma pre-
visão feita para este ano. 

A iniciativa foi tão bem-
sucedida que, em 2004, a 
área destinada à Megasto-
re temporária duplicou de 
tamanho, passando de 25 
mil metros quadrados para 
52 mil metros quadrados. 
A expectativa é que circu-
lem, pelo espaço, 2 milhões 
de pessoas durante o even-
to. No espaço, os clientes 
podem comprar eletrodo-
mésticos, eletroeletrônicos 
e uma grande variedade de 
móveis, além de conhecer 
as novidades dos fornece-
dores da Casas Bahia. 

No ambiente também 
haverá outras atrações 
além da loja, como praça 
de alimentação, áreas pa-
ra happy hour e de diver-
são, estúdio de TV e pro-
gramação de shows. 

Centro 
Se a loja montada no 

Anhembi vai ter vida cur-
ta (apenas um mês), os 
clientes podem comemo-
rar uma nova estrutura 
grandiosa da Casas Bahia 
no centro de São Paulo.  

A empresa alugou o pré-
dio do antigo Mappin, lo-
calizado na Praça Ramos, 
em frente ao Teatro Mu-
nicipal, para abrigar uma 
megaloja, a partir da se-
gunda quinzena de no-
vembro. 
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O investimento em publici-
dade, que, nos últimos anos, 
tem consumido, em média, 
3% do total do faturamento 
da Casas Bahia, tem como ob-
jetivo aproximar cada vez 

mais a empresa de seus 
16 milhões de clientes 
cadastrados e atrair 
novos consumidores. 
Um dos fa-tores do 
sucesso da rede está no 
fato de que ela não fica 
apenas no discurso 
quando afirma haver 
uma "dedicação total" 
ao cliente. É a vivência, 

na prática, dessa caracte-
rística, a razão que leva mui-
tos clientes a serem fiéis con-
sumidores das lojas: o bom 
atendimento recebido e as fa-
cilidades de pagamento que 
encontram para concretiza-
rem sonhos de consumo, rep-
resentam diferenciais. 

Exemplos 
"Acho que as Casas Bahia 

são o melhor lugar para se 
comprar", afirma a auxiliar de 
serviços gerais, Valdinéia Je-
sus de Andrade, de 34 anos. 
Ela destaca o bom atendi-
mento que recebe ao frequen-
tar a loja e as facilidades de 
pagamento. "Quando meu 
marido foi fazer o primeiro 
carnê, não houve complica-
ção nenhuma, mesmo ele 
sendo autônomo", diz. Atual-
mente, Valdinéia e o marido 
estão quitando as 12 presta-
ções de um fogão de quatro 
bocas, que compraram na 
unidade da Casas Bahia do 
Grajaú. Nem a ida à loja para 
pagar as prestações incomo-
da: "O atendimento é rápido, 
raramente tem fila", destaca. 
Grande parte dos aparelhos 
eletrodomésticos e eletroele-
trônicos, bem como de mó-
veis existentes na casa de Val- 

dinéia são provenientes da 
Casas Bahia. "Ainda precisa-
mos de muita coisa para nos-
sa casa e, por isso, pretende-
mos voltar a comprar lá", diz. 
As facilidades de parcela-
mento das compras também 
atraíram o administrador de 
empresas Adriano Silva, de 30 
anos. Ele comprou uma lava-
dora de roupas em dez vezes, 
em 2003. Quando ainda falta-
vam três prestações a serem 
pagas, precisou adquirir uma 
cama para a sobrinha. Na loja, 
ofereceram a possibilidade de 
realizar a compra e reparcelar 
o que ainda restava da dívida 
da máquina de lavar em ou-
tros dez meses, juntamente 
com a cama. "Além disso, ain-
da me deram dois meses para 
começar a pagar", afirma. Se-
gundo ele, esse é um dos dife-
renciais que o motivam a 
comprar novamente em uma 
das lojas da rede. 

Reconhecimento
Esse diferencial no trata

mento dispensado aos clientes 
— que também reflete o bom 
treinamento que os atendentes 
das lojas recebem 
que as Casas Bahia ficasse em 
terceiro lugar na pesquisa Mar
ca que Respeita o Consumidor, 
promovida pela Rádio Bandei
rantes e realizada pelo instituto 
Omni Marketing est
resultado, divulgado no início 
de novembro, coloca a empre
sa como a primeira entre os re
presentantes do varejo e na ter
ceira posição geral, atrás ape
nas da Nestlé e da marca Omo. 
A Casas Bahia foi eleita justa
mente pelo bom atendimento 
ao cliente, sendo que eles des
tacaram o SAC(Serviço de 
Atendimento ao Cliente) da 
rede de lojas, os juros baixos e o 
cumprimento no prazo de en
trega como pontos positivos da 
Companhia.

 

Discurso colocado em prática

Editora Contadino 

Valdinéia é atraída pelo crediárío 
 


