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A classe média alta está freqüentando a Super Casas Bahia e comprando produtos mais caros 
como TVs de plasma, de LCD, geladeiras de última geração e fogões mais modernos. Empresas 
como LG , Electrolux e Multibrás levaram lançamentos e produtos “mais caros”, que para surpresa 
dos promotores de vendas e seus diretores, estão tendo ótima aceitação no evento, o que a faz as 
empresas projetarem um aumento de 20% em vendas com relação ao evento do ano anterior.  
 
Para a direção da Casas Bahia , este fato não causa surpresa, pois o tíquete médio (valor médio 
de vendas) que nas lojas da rede é de R$ 400 salta para R$ 750 na Super Casas Bahia, 
“justamente pelo fato de ser um evento direcionado a todos os tipos de público e com produtos 
mais sofisticados”, afirma Michael Klein, diretor executivo da Casas Bahia.  
 
Apesar da rede de lojas, líder do varejo brasileiro no mercado de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis, se destacar e ter forte presença nas vendas às camadas C e D da 
população brasileira, o evento Super Casas Bahia, que acontece até o dia 30 de dezembro no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi em São Paulo, virou uma espécie de laboratório para a 
indústria e para a Casas Bahia testarem além de produtos ditos “populares”, produtos mais 
sofisticados em sua linha de vendas. A indústria faz lançamentos e de acordo com a aceitação 
prossegue com o produto, já a Casas Bahia analisa o desempenho dos produtos e dos 
fornecedores. 
 
A LG levou para o evento mais de 150 produtos entre gravadores de DVD, televisores, monitores 
LCD, celulares e refrigeradores. Segundo Clotilde Gonçalves, coordenadora da equipe de 
promoção da LG, os produtos da linha high end, que são de alta tecnologia, estão com boa 
aceitação de público e a procura por eles têm sido bem grande. São produtos de valor agregado 
mais altos como a TV de plasma de 42'' que custa R$ 9.999,00 à vista e o refrigerador side by 
side Titanium de 705 litros que à vista sai a R$ 12.999,00. “Claro que todos visitam, mas o 
público das classes C e D vem em busca de preços mais baixos e promoções, enquanto a classe 
média e média alta sabe o que comprar. Eles sabem o que querem e chegam à feira para 
comparar as marcas e ver os diferenciais e o que cada uma tem de melhor em relação à outra. 
Depois, acabam levando o produto”, diz a coordenadora.  
 
A marca sul-coreana, que chegou ao Brasil há dez anos, investiu US$ 3 milhões em 2004 na 
produção de monitores LCD. No mesmo ano, a empresa atingiu um faturamento de US$ 830 
milhões no País e em 2005, a expectativa é chegar a US$ 1,3 bilhão, um crescimento de 57% na 
receita com relação ao ano de 2004.  
 
Com relação à Super Casas Bahia, a empresa ainda não tem dados disponíveis sobre visitação e 
vendas. “O movimento está bom. Não temos números ainda, mas a expectativa é de que as 
vendas sejam muito boas até o fim do evento”, afirma Gonçalves. 
 
De acordo com a Casas Bahia, mais de 45.000 pessoas visitaram a Super Casas Bahia no primeiro 
dia do evento (domingo 20/11) sendo o Mundo Magia, da Disney, a atração mais procurada. A 
empresa ainda não fez levantamentos de números e nem de vendas dos dias posteriores, mas 
Alan Barros, diretor de Marketing da Casas Bahia, acredita que o evento será um sucesso de 
vendas e de público. “A Super Casas Bahia é uma celebração de um ano inteiro de trabalho muito 
duro para a Casas Bahia e para todos os seus fornecedores, por isto todos que vêm para cá 
querem trazer e dar o melhor de si em produtos e atendimento ao público”, diz.  
 
Na área da Electrolux , que levou cerca de 50 itens de produtos para o evento, ou todo o mix que 
pratica dentro das lojas Casas Bahia entre linha branca, portáteis e lavadoras, o espaço de 
produtos importados é o que faz mais sucesso. “Geladeiras mais sofisticadas com preços a partir 
de R$ 9.490,00 estão vendendo bastante.  



E não é para um público mais endinheirado, porque hoje em dia, com as parcelas, todo tipo de 
público pode ter acesso a um produto de melhor qualidade”, afirma Kelry Guilherme, promotora 
de vendas da marca. 
 
A empresa está com três lançamentos no evento: refrigerador da linha Celebrate, de 413 litros 
com drink express, que em uma hora gela vinho, refrigerante ou cerveja por R$ 2.729,00 à vista. 
Lavadora para 10Kg que lava até dois pares de tênis de uma vez e sai a R$ 1.699,00 e um fogão 
com duplo forno e cinco bocas e custa R$ 2.699,00.  
 
“São produtos considerados Premium, mas que atingem todas as classes sociais”, afirma Danila 
Mansur, supervisora de marca da Electrolux.  
 
Mansur ressalta que a procura por produtos em aço inox, mais sofisticados e tops de linha 
aumentou bastante não só na Super Bahia, como na rede como um todo. “Eles abriram bastante 
lojas em shoppings e lugares de público com poder aquisitivo maior por isto a demanda”, diz. 
Sandra Montes, gerente de marca da Electrolux, diz que no primeiro dia do evento, os 
lançamentos nas linhas de refrigeradores frost free foram responsáveis por 30% das vendas da 
Electrolux e que a intenção da empresa até o fim do evento é vender 20% mais que em 2004.  
“Fazer a Super Casas Bahia para nós é uma surpresa a cada ano, pois muitas vezes, quando se 
pensa em Casa Bahia muita gente já cria a imagem de produtos mais populares, mas a procura 
de importados tem sido grande”, diz.  
 
A gerente enfatiza que o evento é uma consulta de como funciona o mercado interno do País com 
relação aos novos produtos. “Trouxemos todos os produtos novos porque se eles vendem e são 
bem aceitos aqui eles venderão em todo o varejo brasileiro”, afirma Montes. 
 
A Brastemp e a Consul (marcas Multibrás), através dos seus promotores de vendas, disseram que 
a meta é vender 12.000 produtos até o fim do evento e igualar o primeiro ano, pois em 2004 
houve uma queda nas vendas pelo fato de o evento ser grátis e atrair muita gente que vai 
passear e não comprar. A empresa levou a lavadora de 8Kg a R$ 3.199,00 em aço inox e 
2.499,00 a branca. Mas, segundo os seus promotores, a procura pela de aço inox está sendo bem 
maior, bem como de outros produtos em aço inox. Os promotores disseram que no domingo as 
vendas foram maiores em produtos tops de linha, como lavadoras e refrigeradores frost-free. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24 nov. 2005, Comércio, p. B-4. 


