
Casas Bahia quer se transformar em loja de departamento 
Regiane de Oliveira / Maria Luíza Filgueiras 
   
A Casas Bahia pretende se transformar em uma rede de lojas de departamento. Seguindo uma 
tendência do varejo, a tradicional rede de móveis e de eletrodomésticos investe na ampliação 
da oferta de produtos. No último sábado a empresa começou a vender perfumes. Aproveitando 
o Dias das Mães, 30 lojas da Grande São Paulo receberão perfumes importados e nacionais, de 
marcas conhecidas como Bvlgari e Natura.  
 
Segundo Michael Klein, vice-presidente, esses produtos estão sendo vendidos em três e quatro 
vezes no cartão de crédito e também no crediário. "Os cosméticos vão acabar sendo uma 
continuidade (da expansão do mix)", diz Klein. Seus planos contemplam também a venda de 
confecções, calçados e malas.  
 
As grandes lojas de departamento foram sucesso no País até a década de 80. Mas os graves 
problemas financeiros que levaram a extinção de empresas como Mappin e Mesbla, levaram a 
profundas mudanças. As rede deixaram de apostar na generalização - salvo o sucesso da Lojas 
Americanas - e se especializaram em nichos. Prova disto é o sucesso das Casas Bahia na 
venda de móveis e linha branca (geladeiras e fogões).  
 
A estratégia faz parte de um processo de experimentação de vendas. No final do ano passado, 
a rede fez parceria com o Bradesco para venda na internet, através do site Shop Fácil. O 
resultado ficou aquém do esperado. "O consumidor não tem o hábito de procurar a Casas 
Bahia na internet." Por isso, a inserção de novos itens acontecerá gradualmente. "Primeiro 
temos que mudar o hábito do cliente", diz Klein.Paralelamente, a rede continua em alta 
velocidade de expansão. Atualmente, já são 513 pontos de venda e a expectativa é abrir 100 
lojas neste ano. Além disso, a empresa está investindo R$ 90 milhões em novos centros de 
distribuição em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.  
 
Klein aposta no grande potencial de aberturas no Brasil, principalmente na Região Sul e 
Centro-Oeste. "Não estamos pensando no Nordeste ainda." Ele diz não se incomodar com as 
iniciativas de expansão das redes regionais. "Há dois anos a Colombo (do Rio Grande do Sul) 
entrou em São Paulo e conseguiu seu espaço, por isso nada impede que outras venham."  
 
Para o futuro, Klein é otimista. "Dentro de dez anos, quando já tivermos alcançado mil lojas, 
porque não tornar a Casas Bahia uma multinacional, com sede no Brasil e filiais na América do 
Sul?".  
 
Concorrência  
 
As grandes varejistas continuam investindo em expansão orgânica, disputando a liderança no 
Sul e Sudeste. O MagazineLuiza vai construir 70 lojas até o fim deste ano e reformar outras 
62, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina.  
 
O Ponto Frio tem 369 lojas. Conforme Roberto Britto, presidente do Ponto Frio, a rede não 
descarta a expansão para o Norte e Nordeste, mas a prioridade hoje é reforçar as unidades 
nos mercados em que já atuam.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 e 30 abr. e 1 e 2 maio 2006, Administração & 
Serviços,c p. C-4. 


