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As Casas Bahia, a maior rede de eletrodomésticos e móveis do País, vão investir neste 
ano R$ 75 milhões, a metade do lucro obtido em 2004, na abertura de 80 lojas e na 
construção de três novos centros de distribuição, localizados no Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraná. A rede vai estrear no Estado do Espírito Santo, onde pretende abrir 
10 lojas e planeja reforçar a sua presença no Sul. 
 
"A nossa prioridade para este ano será a região Sul. Vamos construir um centro de 
distribuição em São José dos Pinhais (PR) que irá permitir dobrar a nossa presença em 
Santa Catarina e no Rio Grande Sul, onde temos hoje 9 e 8 lojas, respectivamente", 
diz o diretor Administrativo-Financeiro da rede, Michael Klein. No ano passado, a 
expectativa era abrir de 25 a 30 lojas, mas foram abertas 70, fechando o ano com 
408. 
 
O fôlego para essa expansão acelerada vem dos resultados surpreendentes obtidos no 
ano passado, quando a rede conseguiu superar todas as metas. A empresa fechou 
2004 com faturamento de R$ 9 bilhões, 50% a mais do que em 2003 e bem acima da 
previsão inicial que era de R$ 7 bilhões. Para este ano, quer mais. Com a expansão 
planejada, Klein acredita que poderá vender R$ 12 bilhões. 
 
O lucro do ano passado cresceu numa proporção muito maior do que a velocidade do 
faturamento: somou R$ 150 milhões e foi 70% maior do que o de 2003. "Faturamos 
50% a mais com a nossa frota de 2,1 mil caminhões rodando quilometragem 40% 
maior. Este é um sinal de que estamos no caminho certo, ganhando produtividade e 
abrindo lojas no máximo a mil quilômetros dos centros de distribuição", afirma o 
diretor. 
 
O gigantismo das cifras de 2004 tem respaldo em volumes recordes. Dos 7 milhões de 
parelhos de TV fabricados no Brasil no ano passado, 1,5 milhão foi vendido pelas Casas 
Bahia. Só de celulares, foram comercializados pela rede 4 milhões de aparelhos, 860 
mil DVDs e 960 mil geladeiras. "Emitimos 30 milhões de notas fiscais e vendemos 34 
milhões de produtos em 2004". 
 
Os números exuberantes foram reconhecidos pelo mundo dos negócios. Samuel Klein, 
fundador da empresa, recebeu ontem o prêmio "Personalidade de Vendas de 2004", da 
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Foi escolhido por 3 mil 
empresários. 
 
Apesar da elevação dos juros, que na previsões de Michael Klein deverá durar até 
maio, ele está otimista para este ano. Projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) 
poderá crescer entre 4,5% e 5%, puxado pela alta da massa salarial com a 
recuperação do emprego que, aliás, deverá ser impulsionado pela própria rede. No ano 
passado, as Casas Bahia abriram 11 mil postos de trabalho e projetam para este ano o 
mesmo número de vagas. "Só as Casas Bahia abriram no ano passado o mesmo 
número de vagas de todas as montadoras juntas", observa Klein. 
 
O crediário continua sendo o carro-chefe da empresa, onde serão investidos os outros 
R$ 75 milhões provenientes do lucro. O diretor diz que a parceria com o Bradesco, o 
maior banco privado do País, fechada no fim do ano passado para financiar parte das 
vendas, vai bem. Em dezembro, a carteira com o Bradesco somou R$ 150 milhões e 
deverá atingir R$ 100 milhões neste mês. "Há uma certa sazonalidade", pondera. 



 
A empresa tem tomado gosto pelas parcerias. Antes do Bradesco, fechou um acordo 
como Banco do Brasil, para abertura de quiosques do banco em dez lojas. No evento 
da SuperCasas Bahia, em dezembro, acertou com a Nestlé também uma parceria para 
ter em 50 lojas ilhas com os produtos da marca, como sorvetes, iogurtes e até sopas 
prontas. "Não vamos vender alimentos, queremos prestar serviço ao consumidor para 
que ele fique mais tempo na loja." 
 
Seguindo essa linha, Klein conta que tem intenção de ter uma parceria com algum 
portal de internet para ter ilhas de entretenimento dentro das lojas, semelhante ao 
que foi feito na SuperCasas Bahia deste ano. "Temos esse projeto ainda para 2005." O 
diretor diz que o projeto de entretenimento poderá envolver até uma empresa de 
telefonia. 
 
O Estado de São Paulo, São Paulo, 18 de jan. 2005, Economia, p. B13 


