
Casas Bahia abre 100 lojas e prevê... 
Regiane de Oliveira 
 
Rede mantém ritmo em 2006 e, além de novos pontos de venda, inaugura três centros 
de distribuição. O resultado da Casas Bahia em 2005 é inferior aos R$ 12 bilhões 
previstos inicialmente, mas não comprometeu a lucratividade da rede. Segundo o 
diretor executivo Michael Klein, o lucro saltou de R$ 150 milhões para R$ 201 milhões. 
Ele atribui o crescimento exclusivamente à abertura de lojas.  
 
"Se considerado apenas as vendas na mesma base de lojas de 2004, podemos até 
apresentar um resultado negativo." Isso porque não houve grande demanda de 
consumo como se esperava. Prova disso é que, no quesito mesmas lojas, a rede teve 
queda de 5% no faturamento nos últimos três meses do ano.  
 
Mesmo com o aumento do crédito, Klein acredita que os problemas políticos aliados à 
alta dos juros afetaram a confiança do consumidor. "Se os juros tivessem diminuído, 
poderíamos ter um resultado muito maior que o atual." O recolhimento de impostos 
(ICMS, ISS, INSS, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, entre outros) também impactou os 
resultados: o total somou R$ 1,6 bilhão, 38% a mais do que em 2004.  
 
O ano de 2005 também marcou o fim de um período de estagnação nas taxas de 
inadimplência do grupo. Há anos trabalhando com a média de 8%, a rede chegou a 
registrar inadimplência de 9%. Esses resultados são atribuídos principalmente ao 
aumento da base de clientes, que passou de 16 milhões em 2004, para 23 milhões, 
sendo 21,5 milhões ativos, e também à consolidação em outras praças como a região 
Sul, onde as lojas completaram um ano de operação.  
 
Klein ressalta que o ano foi muito bom para a Casas Bahia, o que não significa que 
tenha sido igual para outras empresas do mercado. "Não temos do que nos queixar. 
Uma coisa é fazer previsão e outra é conseguir chegar nela. Nosso crescimento foi 
orgânico e programado, e não incorporando redes, por isso acredito que nosso 
resultado foi ainda melhor que o de outras empresas".  
 
A redução do ritmo de crescimento em 2006 se deve à necessidade de abertura de 
lojas em cidades de menor porte. "Já atingimos as cidades de grande população e 
agora vamos investir nas menores", ressalta.  
 
A Casas Bahia está presente em 236 municípios de oito estados brasileiros (SP, RJ, 
MG, GO, MS, RS, PR, SC), além do Distrito Federal, com 504 filiais. Elas empregaram, 
em 2005, 56 mil colaboradores, sendo 22.531 novos postos de trabalho.  
 
Neste ano, serão investidos mais R$ 100 milhões em novos pontos de venda em 94 
municípios. O foco da expansão está direcionado para Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul, que ganharão 15 novas lojas cada. A rede pretende gerar, em 2006, 10 mil novas 
vagas de emprego.  
 
Parceria  
 
A parceria com o Bradesco para a concessão de crédito também já rendeu frutos. 
Firmado em novembro de 2004, o acordo inicial previa R$ 100 milhões ao mês, num 
período de três anos, para o crediário da Casas Bahia. A meta para o primeiro ano, 
porém, já foi ultrapassada com financiamentos da ordem de R$ 1,5 bilhão. Para 2006, 
a financeira deve crescer proporcionalmente aos resultados da rede, em cerca de 20%.  



 
No último ano, passaram pelo crediário da rede 22,8 milhões de consumidores no ano, 
com aprovação de mais de 18,5 milhões de contratos de financiamento. Hoje, a 
carteira de crédito da Casas Bahia soma R$ 6 bilhões.  
 
Outro serviço, o cartão co-branded Casas Bahia/Bradesco, lançado em novembro de 
2005, também superou a previsão inicial: foram emitidos 82.440 unidades nos 40 dias 
da Super Casas Bahia - evento realizado no final do ano no Pavilhão do Anhembi. Em 
sua terceira edição, recebeu um público de 1,9 milhão de pessoas e faturou R$ 100 
milhões.  
 
A operação ganha fôlego em 2006. Num primeiro estágio, o Bradesco estará dentro de 
120 filiais da rede na Grande São Paulo para a oferta dos cartões aos clientes. A 
parceria prevê a emissão de 3 milhões de cartões de crédito em um ano e o dobro em 
seis anos.  
 
Centros de Distribuição  
 
Depois de inaugurar em Betim (MG) o primeiro centro de distribuição fora do eixo Rio-
São Paulo, a rede pretende instalar, em 2006, outros três centros: em São José dos 
Pinhais (PR), em Duque de Caxias (RJ) e em São Bernardo do Campo (SP).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jan. 2006, Administração & Serviços, 
p. C-3. 


