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A Casas Bahia , maior varejista de móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos do 
Brasil, pretende ampliar a base de seu cartão de crédito Casas Bahia/Bradesco em 
2006, utilizando 120 filiais de suas lojas na Grande São Paulo para a oferta de cartões. 
As filiais serão escolhidas pelo Bradesco de acordo com o potencial de cada loja e em 
uma segunda fase, que depende do sucesso do projeto, pode se estender para os 
outros estados onde a Casas Bahia atua. Lançado durante a Super Casa Bahia de 
2005, evento de vendas de Natal realizado no Pavilhão de Exposições do Anhembi em 
São Paulo, o cartão atingiu 82.440 emissões em 40 dias de evento. O acordo entre o 
Bradesco e a Casas Bahia prevê que sejam emitidos 3 milhões de cartões de crédito 
em um ano e 6 milhões em seis anos. 
 
A Casas Bahia fechou 2005 com 23 milhões de clientes, dos quais 21,5 milhões são 
clientes ativos, ou seja, compram sempre na rede. Cerca de 22,8 milhões de pessoas 
passaram pelo crediário da rede e 18,5 milhões de clientes tiveram aprovados os seus 
contratos de financiamento, o que faz a carteira de crédito da Casas Bahia atingir o 
montante de R$ 6 bilhões. Deste total, R$ 1,5 bilhão é referente a operação do Banco 
Bradesco no financiamento de parte da clientela das Casas Bahia. Em outubro de 
2005, a gigante do setor de eletros e móveis firmou um novo acordo com o banco 
Bradesco que prevê que o crédito concedido aos clientes da varejista chegue a R$ 5 
bilhões nos próximos cinco anos. Em setembro de 2005, a carteira de crédito da 
companhia com o banco chegou a R$ 1,5 bilhão, mais que o dobro do registrado em 
junho passado (R$ 707 milhões). 
 
Com parte de seu financiamento bancado pelo Bradesco, a Casas Bahia ganha fôlego 
para investir na rede.  
 
Balanço  
No balanço anual de 2005 divulgado ontem pela Casas Bahia, a empresa confirmou o 
faturamento de R$ 100 milhões da terceira edição da Super Casas Bahia, conforme o 
DCI antecipou na edição de 2 de janeiro deste ano. 
 
Nos 40 dias de Super Casas Bahia houve uma visitação de 1,9 milhão de pessoas, 
resultado abaixo das 2 milhões de pessoas que a direção da empresa projetava no 
começo do evento. O faturamento foi de R$ 100 milhões e ultrapassou a projeção 
inicial que era a de alcançar R$ 70 milhões.  
 
O tíquete médio (valor médio das vendas) do evento ficou em R$ 730,00, maior do 
que a média das lojas da rede onde o tíquete médio está em R$ 400. O tíquete maior 
já era esperado pela empresa, como contou em novembro, durante o lançamento do 
evento, o diretor-executivo da Casas Bahia, Michael Klein, “justamente por ser um 
evento direcionado a todos os tipos de público e com produtos mais sofisticados”. Na 
ocasião, ele projetava para a Super Casas Bahia um tíquete médio de R$ 750.  
 
O faturamento da Casas Bahia em 2005 atingiu R$ 11,5 bilhões, um crescimento de 
27,7% sobre o ano de 2004. Houve um crescimento de 38% em recolhimento de 
impostos ante 2004, o que totalizou R$ 1,6 bilhão em 2005.  
Com 504 filiais em oito estados brasileiros e no Distrito Federal, a Casas Bahia fechou 
o ano de 2005 com 56.019 funcionários e gerou 22.531 novos postos de trabalho e 
repôs 6.300 vagas no ano. A rede abriu 100 novas lojas no ano e dobrou o número de 
lojas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, foram abertas 38 



novas lojas, o que fez a empresa encerrar 2005 com 263 filiais. A empresa projeta 
contratar mais dez mil funcionários em 2006.  
 
Vendas 
No total, foram comercializados 38,2 milhões de produtos e emitidas 36 milhões de 
notas fiscais nas 504 lojas. Cerca de 70% das vendas foram feitas a crédito e 30% à 
vista. Das vendas à vista, cheque e cartão de crédito foram responsáveis por 16% das 
vendas. Segundo a Casas Bahia, os produtos mais vendidos em 2005 foram os 
aparelhos celulares com 4,1 milhão de unidades, seguido pelos aparelhos de DVD's 
com 1,7 milhão de unidades, um crescimento de 99,5% ante 2004. Os televisores 
tiveram um crescimento de 48,4% e chegaram a marca de 2,2 milhões de unidades, já 
as geladeiras e os fogões ultrapassaram a marca de 1 milhão de unidades vendidas em 
2005. 
 
No balanço a empresa destaca como fatores positivos em 2005, a inauguração do 
Centro de Distribuição (CD) em Betim (MG), o primeiro fora do eixo Rio-São Paulo. 
Com 26 mil m² e capacidade de armazenagem de 180 mil m³, o centro, que consumiu 
R$ 15 milhões de investimento, abastece a capital, o centro e o norte de Minas Gerais. 
A inauguração do Centro de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), consumiu R$ 20 
milhões de investimentos e garante à rede operação 24 horas por dia.  
 
Ainda no primeiro trimestre de 2006, a empresa inaugura o Centro de Distribuição de 
São José dos Pinhais (PR), que terá 55 mil m² e recebeu investimentos de R$ 12 
milhões em 2005 e em 2006 receberá mais R$ 21 milhões.  
 
A rede pretende colocar em operação outros dois Centros de Distribuição durante o 
ano. Um será em Duque de Caxias (RJ) e outro em São Bernardo do Campo (SP) 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24 jan. 2006, Comércio, p. B-8. 


