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BradescoeCasasBahiaseunem
Banco assumirá, durante três anos, parte do crediário da rede de lojas, que utilizava só recursos próprios

TENDÊNCIA: A parceria entre a Ca-
sas Bahia e o Bradesco é mais
uma sinalização de que o varejo
está querendo acertar o foco para
ter lucro vendendo mercadorias e
de que os bancos estão de olho
no crédito popular. O pano de fun-
do para ambos é a tendência, a
médio prazo, da queda do juro
básico. Com a perspectiva de re-
cuo na taxa Selic, as instituições
financeiras estão se aprumando
para ampliar a carteira de crédito
ao consumidor e compensar a
rentabilidade atual garantida pela
aplicação nos títulos públicos.Os
varejista, por sua vez, que na práti-
ca se transformaram em peque-
nos bancos depois do Plano Real,

financiando seus clientes, querem
agora retomar a sua função princi-
pal e ter lucro operacional. Nos
últimos meses, vários acordos
unindo o setor financeiro e o vare-
jo foram selados, mas com forma-
tos diferentes. O Pão de Açúcar, a
maior rede de supermercados do
País, criou uma financeira em par-
ceria com o Banco Itaú. O Magazi-
ne Luiza, importante rede de ele-
trodomésticos e móveis do inte-
rior do Estado de São Paulo, foi
pioneiro nessa iniciativa. Já tem
uma financeira em parceria com o
Unibanco, a LuizaCred. Na análise
do coordenador do Progarma de
Administração do Varejo da Funda-
ção Instituto de Administração da

Universidade de São Paulo (FIA/
USP), Claudio Felisoni, o que nor-
teia o varejo para resgatar a sua
atividade principal é o grande po-
tencial do mercado consumidor
brasileiro. “Uma parte significativa
da população teve a sua demanda
muito postergada nos últimos
anos”, afirma Felisoni. Essa análi-
se é endossada pelo presidente
da Casas Bahia, Samuel Klein.
Apesar das recentes altas das ta-
xas de juros, o empresário é cate-
górico: “O consumo não vai es-
friar, tem muita gente com muita
necessidade. O País não vai aca-
bar.” Felisoni pondera que o ajus-
te do setor público que prevê ju-
ros menores está a caminho.● MC

IBGE: Brasil tem mais
gado do que gente

Vários acordos, com formatos diferentes

Procuradoria contesta
licitaçãode petroleiros
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Shoppings desengavetam planos de expansão
Só o MorumbiShopping investirá R$ 70 milhões na abertura de mais 80 lojas e na construção de prédio comercial

11
Milhões é o número de clientes
que vão todos os meses pagar
prestações nas Casas Bahia

15,5
Bilhões de reais é a carteira
de crédito para o consumo
do Bradesco

4,5
Bilhões de reais é a carteira de
crédito das Casas Bahia

26
Milhões é o número aproximado
de clientes do Bradesco

DIMENSÃOVAREJO

Márcia De Chiara

O Bradesco, o maior banco pri-
vado do País, e a Casas Bahia,
a maior rede de eletrodomésti-
cos e móveis, selaram ontem
uma parceria histórica para am-
pliar suas fatias no mercado de
consumo e crédito popular. O
acordo fechado entre o presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração do Bradesco, Lázaro de
Mello Brandão, e o presidente
da Casas Bahia, Samuel Klein,
prevê que, pelos próximos 3
anos, o Bradesco banque parte
do crediário da rede que utiliza-
va só recursos próprios.

A Casas Bahia, a noiva mais
cobiçada do varejo pelo merca-
do financeiro, dá exclusividade
ao banco nos financiamentos e
se compromete a destinar, no
mínimo, R$ 100 milhões men-
sais das vendas a prazo para
que o Bradesco financie os ne-
gócios. Com isso, ganha fôlego
financeiro para acelerar a sua
expansão, uma vez que uma
parte dos recursos direcionados
ao crédito serão usados para
abertura de lojas. “Com essa
parceria vamos chegar no Bra-
sil inteiro”, afirmou Samuel
Klein.

A rede, que deve fechar este
ano com 400 lojas e abre hoje
as portas da unidade da Praça
Ramos, no centro de São Paulo
no antigo prédio do Mappin,
tem planos ambiciosos. O dire-
tor, Michael Klein, disse que a
parceria amplia as perspectivas
de crescimento. “Poderemos
abrir 100 ou 120 lojas no ano
que vem e faturar R$ 10 bi-
lhões ou R$ 12 bilhões”, exem-
plifica. Neste ano, foram inau-
guradas 60 lojas e o faturamen-
to deverá somar até dezembro
R$ 8,1 bilhões, com alta de
35% ante 2003. Isso não signifi-
ca que a expansão será desen-
freada. “Vamos avaliar a logísti-
ca e até onde interessa.”

Também para o Bradesco, o
negócio cai como uma luva.
Nas contas do presidente do
banco, Márcio Cypriano, a ex-

pectativa é de que ao final do
primeiro ano de parceria a sua
carteira de crédito ao consumi-
dor da Casas Bahia some R$ 3
bilhões, superando o patamar
mínimo mensal previsto no
acordo. A carteira de crédito ao
consumo do banco é de R$
15,5 bilhões e cresceu 40% nos
últimos 12 meses, enquanto a
média do mercado foi de 29%
em igual período. Cypriano des-
tacou que o crédito ao varejo e
a pessoas físicas do banco tem
aumentado enquanto o financia-
mento a médias empresas re-
cuou, o que reforça as boas pers-
pectivas da parceria. “O banco
sempre esteve atento às oportu-
nidades do mercado.”

CADASTRO
Pelo acordo, o risco de crédito
dos financiamentos fechados
pelo Bradesco corre por conta
da Casas Bahia, que terá tam-
bém uma participação nos ga-
nhos financeiros da operação.
A inadimplência dos clientes
da Casas Bahia varia entre 8%
e 8,5% ao mês e se mantém es-
tável.

O banco poderá recusar o fi-
nanciamento se o cliente não
atender sua lista de exigências.
No entanto, esse mesmo cliente
poderá ter a sua compra aprova-
da pela rede e assim terá o seu
crediário bancado com recur-
sos da Casas Bahia. Michael
Klein ressaltou que, inicialmen-
te, 20% do crediário será banca-
do pelo Bradesco e que a maior
parte está nas mãos da Casas
Bahia.

O banco terá acesso aos clien-
tes da rede, que é o alvo da cobi-
ça do mercado financeiro. Men-
salmente 11 milhões de credia-
ristas vão às lojas pagar o carnê
e 80% fazem novas compras. A
operação será contabilizada no
banco sob a bandeira da Finan-
sa, que é a financeira do Brades-
co voltada para o crédito ao con-
sumidor.

Paulo Eduardo D’Avila Iso-
la, diretor do Bradesco, disse
que numa segunda etapa que es-
tá sendo concluída, o Bradesco
poderá vender seus produtos e

serviços dentro da rede de lo-
jas. Klein observou que não
existe incompatibilidade da pa-
receria pelo fato de recentemen-
te a Casas Bahia ter fechado
um acordo com o Banco Popu-
lar do Brasil para a abertura de
quiosques dentro de 10 lojas da
rede. “Eles são corresponden-
tes bancários.”

A parceria não engessa as
condições de financiamento
que o Bradesco e a Casas Bahia
vão oferecer. “O Bradesco nos
deu total liberdade para traba-
lhar com prazos e taxas de ju-
ros que nos forem mais conve-
nientes”, observou Klein. Com
isso, a rede poderá ter a sua pró-
pria política de crédito.

A união entre as duas gigan-
tes para conquistar o consumi-
dor de classe C não cria uma so-
ciedade formal entre as compa-
nhias. Segundo Isola, não exis-
te a perspectiva de que, a médio
prazo, a parceria venha a ser for-
malizada na criação de uma no-
va empresa financeira, como
ocorreu com os concorrentes.●

PARCERIA HISTÓRICA – Samuel Klein (à esquerda), Márcio Cypriano e Michael Klein selam o acordo

Vera Dantas

Há quase 10 anos sem passar
por uma reforma significativa, o
Morumbi Shopping receberá no
próximo ano um investimento
de R$ 70 milhões para dar a lar-
gada, a partir de abril, num novo
processo de expansão.

A reforma prevê a construção
de uma ala com 80 lojas, 2 ânco-
ras, 600 vagas de estacionamen-
to e um prédio de escritórios de
10 andares.

A concorrência cada vez
maior entre os shoppings que es-

tão na mesma área de influência,
o crescimento imobiliário da re-
gião e a necessidade de renova-
ção do varejo para fidelizar e
conquistar o consumidor pesa-
ram na decisão.

A última vez que o shopping
passou por uma expansão foi em
1995, pouco depois de o concor-
rente Market Place abrir as por-
tas do outro lado da calçada.

O Market Place já chegava
com uma aura de sofisticação e
o Morumbi tratou de agir rápi-
do, investindo R$ 25 milhões na
inauguração de uma nova ala
fashion, com 30 lojas de grifes

que se somaram a outras 30 exis-
tentes.

Pouco antes, em 1992, o shop-
ping havia passado por uma
grande expansão, com a saída
da Sears de uma área de 14 mil
m², após encerrar as operações
no Brasil. Ao fechar as portas, a
Sears deu espaço para a inaugu-
ração de 133 pontos-de-venda.
No ano passado, o Morumbi re-
formou cinemas e inaugurou
uma área de brinquedos eletrôni-
cos.

“Há cerca de quatro anos tive-
mos um boom de escritórios, ca-
sas de espetáculos e lançamen-
tos imobiliários no entorno do
shopping que não pode ser igno-
rado”, diz a superintendente do
Morumbi, Doris Weinberg. Mas
não é apenas o crescimento da re-
gião que estimulou o investimen-
to na expansão.

“O varejo melhorou muito es-
te ano, outros concorrentes estão
com projetos para ampliar”, diz
o consultor especializado em em-
preendimentos Marcos Romiti.
Ele observa que a distância de
um shopping a outro é medida
por tempo de deslocamento do
consumidor e não por quilôme-
tros. “Quando é possível pegar a
Marginal Pinheiros e ir de um lu-
gar a outro, de carro, em 15 ou
20 minutos, todos competem en-
tre si.”

E os concorrentes do Morum-
bi não estão parados. O Iguate-
mi acaba de investir R$ 45 mi-
lhões numa nova expansão com

grifes internacionais de luxo e
ampliação da área de serviços.
O Ibirapuera também planeja
crescer com a inauguração de 60
a 70 lojas, de uma casa de espetá-
culos, de salas de cinema e uma
área para eventos. As obras de-
vem começar no ano que vem e
terminar em 2007.

O Jardim Sul, na Avenida Gio-
vanni Gronchi, próximo do Mo-
rumbi, está para terminar uma
pequena expansão, que inclui
dez novas lojas de serviços, re-
forma interna e da fachada. Para
o próximo ano, está sendo nego-
ciada a entrada de uma grande
operação no shopping.

Já o Market Place, do mesmo
grupo do Iguatemi, vizinho loca-
lizado a 50 metros do Morumbi,
por enquanto não quer adiantar
nada sobre expansão. Mas tem
investido na sofisticação das
marcas para se tornar um local
voltado para o consumidor de al-
to poder aquisitivo e se diferen-
ciar do concorrente.

LUVAS
A vantagem de uma expansão
para um shopping consolidado
como o Morumbi é o retorno fi-
nanceiro, bem maior que o de
empreendimentos novos. “Claro
que, para entrar num shopping
já consagrado, com grande volu-
me de público, as exigências são
maiores, incluindo as chamadas
luvas”, diz Marcos Romiti.

Um centro de compras conso-
lidado, segundo informações do

mercado, exige, em média, lu-
vas dos novos lojistas em torno
de R$ 8 mil por metro quadrado.
Num shopping novo, a luva fica
em torno de R$ 1,6 mil. Em vá-
rios casos, diz Romiti, só o ga-
nho do shopping com as luvas
paga o investimento na reforma.

As 80 novas lojas e as ânco-
ras que vão ocupar a futura ala
do Morumbi serão distribuídas
em 2 andares. Ela será construí-
da no espaço de um estaciona-
mento externo do Morumbi, na
Avenida Chucri Zaidan, que dá
de frente para o Market Place.
Os nomes das grifes que entram
no novo espaço estão em nego-
ciação.

“Vamos investir numa com-
plementação de mix, em opera-
ções diferenciadas principalmen-
te em vestuário, acessórios e pro-
dutos para casa”, diz a superin-
tendente do Morumbi.

Com a reforma, o shopping fi-
cará com 482 lojas e em 2006 en-
trará numa segunda etapa de am-
pliação com a construção de um
prédio de 10 andares que vai
abrigar conjuntos de salas para
profissionais liberais. Para janei-
ro do próximo ano também es-
tão programadas reformas inter-
nas de modernização.

Para Romiti, estava mais que
na hora de o Morumbi investir
numa expansão. “No varejo, são
estratégicas a renovação constan-
te e a antecipação de tendências
para surpreender o consumi-
dor,” diz.●

Market Place, Jardim
Sul e Ibirapuera
também têm projetos
para atrair clientes

MAQUETE – DorisWeinbergdiz que prédio de10andares é para 2006
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