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“Há muitos anos atrás, eu não ti-
nhadinheiro para comprar presen-
te em Mappin para a Ana. Era um
lojagrande, importante.Agora, es-
se loja é meu.” É assim, com forte
sotaque, que Samuel Klein, o bra-
sileiro nascido na cidade polonesa
de Lublin, em 15 de novembro de
1923, recontou na quarta-feira, dia
1.ºdedezembro,umdosvários fei-
tos da semana em que esteve à
frente do noticiário econômico.
Ele inaugurou lojas, fechou acor-
do com o Bradesco e anunciou a
intenção de faturar R$ 1 bilhão só
este mês, o mês do Natal.

Dono das Casas Bahia – a
maior rede do varejo brasileiro,
comquase400 lojas –,Klein abriu
as portas, na manhã da sexta-feira
26de novembro,da suamaisnova
loja. O endereço é a Praça Ramos
de Azevedo, bem em frente ao
Teatro Municipal. O letreiro do
Mappin, que durante décadas foi
símbolo de elegância em São Pau-
lo, foi trocado pelo das Casas Ba-
hia, para orgulho de Klein.

Tanto que, nesse dia de inaugu-
ração, ele levantou cedo. Por volta
das 6 horas, o que não chega a ser
novidade na sua rotina diária. Só
que estava muito mais eufórico do
que de costume. Queria chegar no
prédiodo antigo Mappin antes das
7 horas. Primeiro, para admirar o
letreiro no prédio, onde ele so-
nhou fazer compras quando che-
gou a São Paulo – na verdade, a
São Caetano do Sul, na Grande
São Paulo, em outubro de 1952.
Depois, porque precisava, antes
de abrir a loja, cumprimentar ou-
tro comerciante judeu, que reinou
como líder do varejo naquela re-
gião antes de sucumbir à falência
há seis anos. Só que, resistente,
aos92anosGirzAronsonaindaes-
tá ali – agora ele recebe os clientes
da G. Aronson numa portinha de
menos de quatro metros de frente,
na Rua Conselheiro Crispiniano,
bem ao lado do Mappin, quer di-
zer, Casas Bahia.

G. ARONSON
Aronson sentiu-se rei no momen-
to em que Klein chegou e foi pro-
curá-lo. De braços dados com ele,
mostrou-lhe os arredores, a praça
que se descortina no Vale do
Anhangabaú, o antigo prédio da
Light, que hoje abriga um shop-
ping, decorado para o Natal com
guirlandas vermelhas. Adorou ser
cumprimentado por comerciantes
locais, esbanjando mais populari-
dade do que Klein, o novo Papai
Noel do Brasil.

Até os anos 80, Aronson era
cortejado pelos grandes fornece-
dores que o visitavam nessa re-
gião que ele mostrava, orgulhoso,
para Klein. Só que ele perdeu es-
sas deferências e o tapete verme-
lho,que agorapresidentes degran-
des empresas, como Ivan Zurita,
da multinacional Nestlé, desdo-
bram para o dono das Casas Ba-
hia – que reina a jardas de distân-
cia dos concorrentes. O Ponto
Frio, por exemplo, faturou R$ 2,4
bilhões no ano passado, quando
as Casas Bahia exibiu R$ 6 bi-
lhões no balanço. Para este ano,
prevêem-se R$ 8 bilhões.

Um dia antes da inauguração
da loja e do emocionado encon-
tro com Aronson, Klein trocou a
camisa pólo, as sandálias francis-
canas de couro ou o tênis, a rou-
pa que usa no dia-a-dia, por um
terno impecavelmente passado,
uma chamativa gravata verme-
lha e sapatos tinindo de novos.
Tudo porque, naquela manhã do
dia 25 de novembro, ele iria anun-
ciar, ao lado do presidente do
Conselho de Administração do
Bradesco, Lázaro Brandão, um
acordo com o banqueiro. A partir
de agora, parte do crediário dos
11 milhões de clientes das Casas
Bahia será repassado ao banco.
Mas só uma parte. Porque Klein
não abre mão de vender a quem
paga em dia as Casas Bahia.
“Não importa se nome está sujo
no SPC, no Serasa ou se deu che-
que sem fundo. Se paga em dia

as Casas Bahia, pode comprar de
tudo.” É essa a lógica que fez de
Klein o rei do varejo. Mais: o Pa-
pai Noel das classes populares.

Antes de chegar a essa formali-
dade do anúncio, Klein conver-
sou no dia anterior com Brandão
e com o presidente do banco e da
Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), Márcio Cypriano. A
sua preocupação era a de preser-
var as vendas a crédito de seus
tradicionais consumidores. “Nas
Casas Bahia somos uma família,
os 35 mil funcionários e os 11
milhões de clientes. Eles têm
que ser bem tratados. Têm de tra-
balhar felizes.” E têm, é claro,
que comprar a crediário, o que

sustenta e faz crescer o império
de Samuel Klein.

Klein não repete mais a frase
com a qual explicava o seu su-
cesso: “O segredo do negócio é
comprar a 100 e vender a 200.”
Hoje, é claro, isso mudou – as
margens de lucro são menores,
embora não menos reluzentes.
As Casas Bahia ganhou volume,
Klein perdeu peso e retirou dos
preços o que Aronson chamava
de “gordura de urso”, aquela par-
te que numa boa conversa antes
de efetuar a compra garante ao
consumidor o desconto.

No fim de semana, depois do
acordo com o Bradesco e da inau-
guração no antigo prédio do Map-
pin, Klein dormiu tranqüilo. Não
era mais sonho pôr os pés ali na-
quela loja e comprar, como um
dia sonhara nos anos 50. Melhor:
tudo o que está ali são mercado-
rias que levam a sua identidade, o
selo das Casas Bahia. Tanto me-
lhor que a mercadoria que deixa a
loja amplia, imediatamente, o seu
império. No domingo, no entanto,
Klein, que mora em São Caetano
do Sul desde que chegou em
1952, foi dormir excitado. É que
no dia seguinte seu filho Michael
iria anunciar a jornalistas, numa
concorrida coletiva de imprensa,
os planos das Casas Bahia para o
futuroeosnúmeros impressionan-
tes da loja que seria inaugurada no
dia seguinte por Samuel, no Pavi-
lhão de Exposições do Anhembi,
em São Paulo.

Os números dão conta de que,
comoBradescodividindoocrédi-
to aos consumidores, as Casas Ba-
hia terá uma expansão mais rápida
e chegará facilmente a um fatura-
mento de R$ 10 bilhões no próxi-
mo ano. “Vamos finalmente che-
garàBahia”, disseKlein, que tam-

bém dormiu sonhando com a loja
na segunda-feira, para na terça le-
vantar às 6 horas da manhã e che-
gar pontualmente às 7 horas no
Anhembi.

“Foiumasemana e tanta”, disse
Klein depois de inaugurar a loja
do Anhembi, que, com área de
150 mil metros quadrados (52 mil
dedicados às ofertas), está sendo
auditada pelo Guinness Book. A
expectativaéque2milhõesdepes-
soas passem pelo local até o dia
30, deixando R$ 80 milhões em
compras na Super Casas Bahia.
“É o maior loja do mundo. Tem
de tudoaqui”, dizia, ao ladodo ga-
roto-propagandada loja, o atorFa-
biano Augusto. “O que você quer,
aquivocêpode”,diziaFabiano,pa-
ra a alegria de Klein. O maior
anunciante do Brasil não abre
mão, no entanto, do slogan que
cunhouhá50anos: “Dedicação to-
tal a você” e que viu trocado em
anúncios pelo do Bradesco: “Vo-
cê sempre a frente”.

ANGRA DO REI
Essa semana e tanto de Klein,
carregada de emoções fortes,
terminou na quinta-feira, quan-
do foi com a mulher, Ana, para
Angra dos Reis, no Estado do
Rio de Janeiro, descansar e re-
por energias. Todos os fins de
semana, Klein segue para a ci-
dade, um dos presentes que se
dá depois que passou a dividir o
comando da rede com os filhos
Saul (Marketing) e Michael (Fi-
nanceiro e Operações). A sua
semana começa na segunda e
termina na quinta-feira, mas é
com muita energia que ainda pi-
lota a rede, negociando com for-
necedores e estimulando seus
35 mil funcionários. “Aqui é lu-
gar de gente feliz. O Brasil dá

muita oportunidade. É preciso
aproveitar”, diz.

Klein demonstra, a todo mo-
mento, uma energia que parece
inesgotável. “Deus é muito bom.
Ele tem muito, e pode dar muito.
Não vai fazer falta. Eu mesmo já
fez um pedido para Deus e ele me
atendeu.Vaime darmais 30 anos.
A vida é muito boa. Eu vai espa-
lhar Casas Bahia por todo o Bra-
sil.” Nos outros nove anos, é cla-
ro, ele pretende descansar porque
um velho ditado judeu diz “até
120 anos”. Como tem 81, com 30
anos do acordo chegaria aos 111 e
ainda teria nove para o lazer.

Klein garante estar cumprindo
à risca a sua parte no acordo com
Deus para viver mais. Há quase
dois meses, a dieta de South Bea-
ch, criada pelo médico america-
no Arthur Agatston, é assunto
obrigatório nas suas conversas.
“Já perdi 20 quilos, veja como es-
tou leve”, dando pulinhos para
comprovar. Todos os dias ao che-
gar à sede das Casas Bahia, em
São Caetano, Klein tira o peso
na balança. Na sala onde despa-
cha, tem ao lado uma cama, uma
banheira e, agora, uma esteira,
onde exercita o caminhar. Todos
os diretores ou quem quer que en-
tre em sua sala, tem que se pesar
antes. Se estiver fora do peso, ga-
nha de presente o livro da dieta
de South Beach. O vice-presiden-
te da Y&R, Silvio Matos, já le-
vou um exemplar.

Samuel Klein chegou ao Bra-
sil depois de uma experiência ter-
rível – foi enviado com o pai para
o campo de concentração de Mai-
danek quando tinha 19 anos. A
mãe e outros irmãos pequenos fo-
ram para o campo de extermínio
de Treblinka. Ele nunca mais os
viu. Em 1944, conseguiu fugir.

Vendeu de tudo às tropas aliadas
até partir para a Alemanha, à pro-
cura de familiares. A irmã e o ir-
mão mais velhos, Salomão e Fé-
sia, também conseguiram sobrevi-
ver, assim como a irmã mais no-
va, Ester, e o pai, que morreu em
Israel. Depois de conhecer Ana,
com quem se casou na Alema-
nha, decidiu seguir o caminho da
América. Chegou à Bolívia em
1952e de lá veiopara oBrasil, tra-
zendo a mulher e o filho Michael
– nascido na Alemanha –, que es-
tava com dois anos de idade.

Com US$ 6 mil no bolso, com-
prou uma casa, uma charrete e
uma carteira de 200 clientes de
José Nulman, outro mascate que
lhe ensinou o caminho dos forne-
cedores do Bom Retiro. Com a
charrete cheia de mercadorias,
Klein foi ao encontro do seu pú-
blico. “Gente simples, com a
qual eu sabia me entender, mes-
mo falando pouco.” Vendia arti-
gos de cama, mesa e banho. Tu-
do no crediário. A mulher Ana fi-
cava com a contabilidade dessas
prestações, enquanto o filho Mi-
chael o acompanhava montado
na charrete, orgulho da família,
assim como o cavalo.

Em 1957, veio a chance de
comprar a loja de número 567 da
Avenida Conde Francisco Mata-
razzo, no coração de São Caetano
do Sul. Ali, sua clientela iria pa-
gar as prestações e comprar mais.
Era o início do império de Sa-
muel Klein. Nascia, assim, as Ca-
sas Bahia, em homenagem aos
clientes, a maioria nordestinos,
chamados de “baianos”. Na se-
qüência da loja, três filhos nasci-
dos no Brasil – dois homens e
uma mulher – e a realização do
sonhode ser o rei do varejo. O Pa-
pai Noel do Brasil.

OPapaiNoeldoBrasil
Vendendoacréditoatéparaquemtemnomesujo,eleconstruiuumimpérioquefaturaR$8bilhões

RÔ RÔ RÔ – Klein na inauguração da megaloja que ocupa parte do centro de exposições do Anhembi até o Natal e pode entrar para o Guinness Book como a maior do mundo

’

J.F.DIÓRIO/AE

ASCENSÃO – Com os filhos, quando tinha apenas uma charrete e 200 clientes; com Lázaro Brandão, do Bradesco, com quem fechou acordo; e ao lado de seu garoto-propaganda
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Samuel Klein

Samuel Klein
foi enviado
com o pai
para o campo
de concentra-
ção quando
tinha 19 anos.
A mãe e os
irmãos foram
para campos
de extermínio.
Ele nunca
mais os viu

SEM CONCORRENTE TERRA PROMETIDACRÉDITO FÁCILUMA SEMANA
COM...

Dono das
Casas Bahia

“Eu não tinha
dinheiro para
comprar presente
em Mappin. Agora,
esse loja é meu”
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“Deus vai me dar
mais 30 anos. Eu
vai espalhar Casas
Bahia por todo o
Brasil”

“Não importa se
nome está sujo no
SPC. Se paga em
dia as Casas Bahia,
pode comprar”
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