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Adaptação às condições do varejo brasileiro:  
uma análise do caso "Casas Bahia", um fenômeno no varejo. 

 
Antonio Carlos Giuliani 

 
 
Introdução 

 

O varejo brasileiro passa por um ciclo de turbulências: fatores demográficos, 
necessidades e comportamentos de compras em constantes mudanças, novos formatos de 
varejo. Além desses fatores, as inovações tecnológicas têm causado impactos dramáticos 
sobre as operações de varejo. 

A dinâmica do mercado de varejo pode ser verificada pelas grandes alterações 
ocorridas nos últimos anos. No Brasil, assim como em boa parte do mundo, verificou-se a 
queda de gigantes do setor (Mesbla, Hermes Macedo, Mappim, Sandiz, G. Aronson), a 
reestruturação de grandes corporações buscando adaptar-se às necessidades e aos desejos dos 
consumidores (Lojas Americanas, Renner, Arapuá...), bem como a ascenção de diversas 
organizações como Lojas Colombo, Magazine Luiza e Casas Bahia, a gigante do varejo 
brasileiro de eletrodomésticos e móveis, apontada por pesquisadores da Michigan Business 
School como benchmark mundial no varejo de baixa renda. 

Em um cenário de globalização do varejo, avanço da tecnologia, levando à adaptação 
de novos paradigmas, acirramento da competição e pela constante mudança no 
comportamento de compra dos consumidores, foi modificado drasticamente o panorama do 
setor, principalmente após o advento do Plano real que, em 1994, adequou as emissões 
monetárias às possibilidades de crescimento dos bens e serviços e freou a inflação. Entretanto, 
as empresas do varejo vem sofrendo com o aumento da carga tributária, a restrição de crédito, 
e uma taxa de juros que, atualmente, encontra-se entre as mais altas do mundo. 

 
O Varejo 

 

O mundo tem presenciado grande revolução de paradigmas. Passou-se de uma era 
baseada na agricultura para uma era com forte influência econômica calcada na indústria, para 
aportar numa era voltada para serviços. Todas essas mudanças, que afetaram as nações, foram 
proporcionadas, principalmente, pelos avanços tecnológicos apresentados pelas diversas 
ciências exatas ou humanas. 

Não obstante esse desenvolvimento, as organizações e os profissionais de varejo foram, 
muitas vezes, compelidos a realizar modificações relevantes em suas atividades, visando 
adaptar-se a esse ambiente conturbado. Outros, entretanto, pelo contrário, agiram 
proativamente, buscando implantar as vantagens trazidas pelo aumento do conhecimento 
humano, em seus negócios. A atividade de varejo, segundo Levy e Weitz (1995), "é o 
conjunto de operações de negócios que adiciona valor a produtos e serviços vendidos para 
consumidores para seu uso pessoal ou familiar". 

Pode-se verificar, mediante a definição das operações de varejo, a importância do papel 
desse setor para o dia-a-dia da sociedade e da economia mundial. As organizações de varejo 
são o elo de ligação entre produtores e consumidores finais de produtos, como afirma Kotler 
(2002), possibilitando o ajuste das discrepâncias existentes entre as necessidades dos 
consumidores. 
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Para Parente (2000), o varejista seria, então, qualquer instituição cuja atividade principal 
consiste no varejo, isto é, na venda de produtos e serviços para o consumidor final; já para 
Giuliani (2003), "o varejo compreende todas as atividades envolvidas na venda de bens e 
serviços diretamente aos consumidores finais, tendo como atividade básica a solução de 
necessidades dos consumidores, podendo ser através do lojista (in store retailing) e dos não 
lojistas (nonstore retailing), procurando transformar o produto-serviço adquirido em 
momentos prazerosos, com muita magia e sedução". 

Vários autores concordam com a idéia de que o varejo envolve também a venda de 
serviços, como uma estadia de uma noite em um hotel de estrada, salões de beleza, clínicas 
médicas, academias de ginástica e outros. 

É inegável que o varejo vem assumindo importância crescente no panorama empresarial 
brasileiro. Parente (2000) aponta que no Brasil o volume anual de vendas é superior a 100 
bilhões de reais, o que representa mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Dado o exposto, verifica-se que as instituições varejistas vêm passando por um ritmo 
intenso de transformações, o que acarreta elevada instabilidade da atividade. Entre as causas 
que levariam a esse conturbado ambiente competitivo poderiam ser citadas a crescente 
competição em mercados cada vez mais segmentados, as mudanças constantes do 
comportamento dos consumidores, as constantes inovações tecnológicas, a maior pressão 
sobre as margens de lucros de produtos, entre outras. 

Nesse sentido, pode-se ressaltar o modelo de negócio das Casas Bahia que, enquanto 
muitos varejistas procuram adotar estratégias diferenciadas, elas conseguem vender para as 
classes populares excluídas do mercado de consumo e chegam a ser tema de estudo, de acordo 
com Facchini (2004), feito pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (Pnud). 

 

Características do Varejo 
 
Os formatos do varejo de grande porte surgidos nas duas últimas décadas no exterior, 

segundo Simonsen (1996), apresentam uma gestão baseada na prática de preços agressivos, 
grande variedade de produtos, concessão de autonomia para os gerentes e crescimento 
baseado em recursos autogerados. 

A importância das economias de escala tem se mostrado crescente na atividade de 
comercialização de bens e serviços, uma vez que conferem melhor posição de barganha para 
quem as pratica e possibilitam diluir despesas e operar com margens de lucratividade por 
produtos mais competitivos. Blecher (1996) aponta que os varejistas de grande porte têm 
operado com significativo poder de pressão junto a seus fornecedores e com capacidade de 
lidar de forma radical com o processo de concorrência. 

O comércio varejista está passando por um novo ciclo de expansão. Tolhido por 
consecutivos planos econômicos, o varejo ganhou novo fôlego para crescer, após o plano real 
em 1994, passando por vários desafios como consumidores mais exigentes, competitividade 
severa com novos formatos e novas marcas surgindo a cada dia para disputar um mercado 
ainda carente de profissionalismo. 

Ao analisar o varejo, Giuliani (2001) aponta que as cadeias varejistas mais capitalizadas 
têm planos para investir no aumento do número de lojas e dar continuidade a programas de 
qualidade total, buscando capacitar-se tecnologicamente para competir em um mercado cada 
vez mais seletivo. O perfil do consumidor mudou: mais atentos, mais informados e com 
parâmetros mais claros de preços, os consumidores brasileiros ganharam um novo status 
procurando bons produtos, com preços acessíveis. 
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Portanto, referindo-se à análise de oportunidades e ameaças para identificação de 
tendências que possam afetar a empresa, Aaker (1984) aponta cinco dimensões ou campos 
que devem ser acompanhados por meio de pesquisas, análises e observações. 

Concorda-se com Tofler (1985), ao explicar que as interferências que ocorrem no macro 
ambiente devem ser encaradas não como um conjunto de tendências isoladas, mas sim 
interrelacionadas enquanto elementos de modelos multidimensionais que operam em 
conjunto. 

Nesse sentido, deve-se resumir os principais pontos que os varejistas precisam levar em 
consideração quando planejarem suas estratégias: 

 
Tecnologia: Albertim (2001:43) define que "as organizações têm buscado um uso cada 

vez mais intenso e amplo de Tecnologia da Informação, utilizando-a como uma poderosa 
ferramenta, que altera as bases da competitividade, estratégias e operacionais das empresas". 

O uso de Tecnologia da Informação (TI) como diferencial de competitividade e 
estratégia tem sido objeto de estudo de diversos autores, como McFarlan (1997), Porter e 
Millor (1997) e Walton (1998), entre outros. 

As empresas do setor de varejo também apresentam esta visão de TI; elas consideram 
que atualmente a integração eletrônica, seja ela intraorganizacional, seja inter-organizacional, 
é uma das maiores armas estratégicas à disposição das organizações (Marques e Albertim 
(1999)). 

Hers (2000) diz que o varejo brasileiro, por ser composto por um grande número de 
pequenas e médias empresas em estágios diferentes de informatização, possui um processo de 
adoção de TI de integração como a EDI (Eletronic Data Inter Change – Intercâmbio 
Eletrônico de Dados), bastante lento. A adoção dessas tecnologias acontece quando não 
representa custos adicionais e oferece vantagens claras. 

 
Consumidor de baixa renda: Prahalad (2003), professor de administração da 

Universidade de Michigan, comenta a estratégia para países emergentes, como China, Brasil, 
Índia, México e Indonésia, explorarem a base da pirâmide com o consumidor de baixa renda. 
No Brasil, as faixas C, D e E representam 31 milhões de lares de acordo com a revista Exame 
(2003), o que significa nada menos que 72 de cada 100 domicílios urbanos juntos; os pobres 
brasileiros têm capacidade de compra de 372,5 bilhões de reais, o equivalente a 42% do 
consumo nacional. Questionar o potencial de consumo do contingente mais pobre não é mais 
o foco, e sim como chegar até eles de forma mais eficiente e rentável. 

Prahalad aponta que, para ter sucesso na base da pirâmide, as grandes corporações 
globais terão de reinventar a cadeia logística e seus processos comerciais; também devem 
reavaliar suas relações de custos e de preços e alcançar níveis mais elevados de eficiência; a 
maior vantagem de uma empresa global é a escala. Giovanazzo (2003) aponta que as classes 
C, D, e E, no Brasil, compõem a maioria da população do país, são extremamente relevantes, 
tanto do ponto de vista social como econômico, representando uma enorme parcela a ser 
atendida com produtos e serviços específicos. 

 
Verticalização: a verticilização ou integração vertical "envolve investimentos de 

varejistas no atacado e/ou manufatura de mercadorias", segundo Anderson, Weitz (1986). 
Para Hitt, Ireland, Hoskisson (2002), "ela existe quando a companhia produz os seus 

próprios insumos". A análise dos autores permite concluir que uma companhia que busca a 
integração vertical está fortalecendo sua posição bem como o seu negócio central, ganhando 
poder de mercado sobre os concorrentes. 
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Preço: Souza e Serrentino (2002) apontam para o crescimento de formatos de varejo 
focados exclusivamente no valor-preço, como lojas de departamentos de descontos, off prices, 
o preço fixo permanece atuante definindo a oferta para um consumidor que deseja preços 
baixos e condições de pagamento. 

Entre as decisões de precificação, o varejista precisa definir sua estratégia de preços, 
decidindo sobre o nível de preços que praticará diante da concorrência, o papel que o preço 
terá dentro da estratégia competitiva da empresa (Samli, 1989: Mason, Mayer e Wilkinson 
1993). 

Diante das várias alternativas de compras, o consumidor opta por aquela que lhe dê 
maior satisfação, ou seja, que ofereça a melhor combinação entre o preço e o atributo 
valorizado. 

Com uma economia mais estável, a análise do preço torna-se essencial em mercados 
competitivos, quando o preço deve ser encarado como arma de combate. Uma das premissas 
mais populares no mercado de consumo é a adoção do conceito "preço baixo todo dia", slogan 
cunhado por Sam Walton, da empresa Wal Mart (USA) e por Samuel Klein, das Casas Bahia. 

A frase aparentemente não significa muito no contexto científico do marketing, porém 
dizer que o preço não é fator decisivo para comprar é balela, principalmente quando, no 
Brasil, a classe C corresponde a 30% das residências do País, segundo a Boston Consulting 
Group (BCG: 2000). Adotar uma estratégia de preços ganhou importância nos últimos anos 
devido ao aumento da competição e à crescente preocupação em gerenciar o orçamento tanto 
da empresa quanto o doméstico, pelo consumidor. 

Ao analisar as estratégias de preços, Giuliani (2003) aponta que "a fixação de preços 
hoje deve se basear no mercado; dessa forma a dimensão fica neutralizada e outros 
componentes do marketing mix devem ser usados para diferenciar o produto dos 
concorrentes". 

Ao definir uma política de preços, o mesmo autor alerta para a importância de distinguir 
três tipos de fatores que influenciam na formação de preços para as empresas. 

O primeiro deles está associado às questões mercadológicas, ou seja, às variáveis 
externas. O segundo grupo de fatores representa as variáveis internas de cada empresa; o 
terceiro e último diz respeito à estratégia da empresa. 

Assim a combinação das variáveis internas e externas da empresa e a sua estratégia é 
que exercerão influência na determinação do preço de venda a ser praticado.  

No Brasil, o cliente está cada vez mais exigente e com o orçamento apertado. Como as 
empresas aprendem a desenvolver técnicas de vendas, os clientes, cada vez mais, 
desenvolvem artifícios para se defender daqueles que querem "morder" o seu bolso. O cliente 
quer sempre o melhor produto/serviço pelo menor preço e com o maior prazo para pagar. 

Giuliani (2003) aponta como a estratégia de preço faz parte do composto de marketing, 
ou seja, é necessário repensar a estratégia de preço sob o enfoque de que o marketing está 
evoluindo de previsões completas para previsões estritas de marketing mais individualizado e 
personalizado, segmentado, em que preços, qualidades e relacionamento com clientes é 
fundamental para se manter no mercado. 

Mesmo com um poder de compra menos significativo do que o de outros extratos 
socidis, os consumidores de baixa renda da América Latina segundo estudos da Booz Allen 
Hamilton (2004) chamados de "consumidores emergentes" possuem participação relevante 
nos mercados de produtos de consumo. 
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Estudo de caso: Casas Bahia 

 

Metodologia 
 
Sendo o objetivo principal deste trabalho a análise do processo de crescimento da cadeia 

de lojas "Casas Bahia" no mercado de varejo brasileiro, com vistas à discussão dos fatores 
que asseguram o seu sucesso no varejo, adotou-se uma pesquisa do tipo exploratória, de 
acordo com Cooper e Shindler (2003), que permite o desenvolvimento de conceitos e 
definições de forma mais clara. 

Num primeiro momento, através da coleta de dados secundários, livros, entrevistas e 
análise de dados estatísticos, procurou-se inserir o tema no atual cenário em que o varejo no 
Brasil se encontra. 

Numa segunda etapa, o estudo de caso "Casas Bahia", fenômeno no varejo brasileiro, 
através de uma análise qualitativa, permitiu identificar os fatores propulsores, pelos quais a 
empresa assegura liderança e vantagem competitiva. 

 
 

Casas Bahia 
 

Sediada em São Paulo – Brasil, a Casas Bahia considerada o fenômeno do varejo 
brasileiro, tem como fundador Samuel Klein, vindo da Alemanha em 1952. Na II Guerra 
Mundial, ficou preso durante dois anos em Maidenek, campo de concentração nazista; sua 
carreira empresarial iniciou na Alemanha quando comprava vódica nas aldeias polonesas e 
trocava por conservas e cigarros, com soldados americanos. 

A rede de lojas criada por ele a partir de 1952, quando chegou ao Brasil e começou a 
atuar como mascate, conta hoje com 350 pontos de vendas em sete estados e no Distrito 
Federal. Com faturamento de 6 bilhões de reais no ano de 2003, é referência como varejo 
nacional. A Casas Bahia envolve números gigantescos: são 22.519 funcionários, carteira de 
clientes com cerca de 14 milhões, clientes ativos 7,2 milhões/mês, frota própria de 1.707 
veículos, cerca de 3.000 fornecedores, que fornecem 17.000 itens, com depósito principal em 
área construída de 240.000 m2, com faturamento mensal mínimo admitido por loja de R$ 500 
mil, investimento médio por loja inaugurada em R$ 1 milhão, em 2003. (Exame 2004). 

Essa megaestrutura ainda hoje é administrada pelo empresário com a ajuda de seus 
filhos. A empresa apresenta amplo mix de produtos, que inclui eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, móveis, artigos têxteis e brinquedos; sua política de concessão de crédito, 
que facilita a aquisição de bens pela população de baixa renda, é caracterizada pela 
credibilidade e simplicidade que norteiam a atuação do grupo, valores impressos por seu 
fundador. 

Com cultura organizacional pautada no fundador, mantém-se fiel ao seu modelo de 
vendas pelo crediário, ignorando modismos e tendências dos negócios. Não vende pela 
Internet, e seus carnês devem ser pagos somente nas lojas. Numa era em que a terceirização 
da produção já chegou até mesmo aos grandes fabricantes, a Casas Bahia possui três fábricas 
somente para produzir os móveis que comercializa, e também mantém frota própria de 
entregas. São contrários à terceirização, pois concordam com Jacobs (1994), que a 
terceirização justifica-se desde que mantenha os níveis altos de qualidade, confiabilidade e 
outros parâmetros. 
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Enquanto o varejo aponta para uma redução de estoques, a Casas Bahia mantém seus 
estoques para dois meses, no mínimo mais do que o dobro do perseguido pelas outras redes 
do varejo. 

Com suporte tecnológico sofisticado, executado por uma equipe própria de 80 técnicos, 
a informação corre em tempo real, confere-se pela intranet toda a movimentação da rede, as 
lojas estão ligadas eletronicamente monitorando vendas, recebimentos, estoques, planejando o 
volume de encomendas futuras. 

Público-alvo: são vendedores ambulantes, empregadas domésticas e pedreiros com 
ganhos equivalentes a dois salários mínimos mensais. De acordo com uma análise da 
consultoria Booz Allen (2003), a Casas Bahia penetra atualmente em 40% dos lares de baixa 
renda. 

Sua expansão deu-se a partir da primeira loja que já vendia mercadorias sem entrada, 
parceladas em até seis vezes, e registrava um índice minúsculo de inadimplência. 

Em São Paulo, a primeira loja foi inaugurada em 1970, época em que encerrou o 
paralelo comércio nas ruas e adquiriu também o controle acionário da financeira Intervest, 
que passa a financiar as compras dos clientes. 

Investiu 3% do seu faturamento bruto em publicidade em 2003, e, de acordo com 
pesquisa Folha Top of Mind, fixou-se entre os três primeiros nomes do varejo mais lembrados 
na memória do consumidor. 

Foi apontada como o maior destaque no ranking da edição anual 2003 Agências e 
Anunciantes, da editora Meio e Mensagem, pois saltou da sétima colocação para a segunda; a 
primeira foi para a Unilever com investimento de R$ 152,6 milhões contra R$ 135,6 da Casas 
Bahia. 

A política de expansão do número de lojas é planejada e centrada no número de 
habitantes: onde tiver de 100 mil a 150 mil habitantes, abrem lojas. 

Excelência destaca a logística, com quatro depósitos para armazenagem de mercadorias, 
três entrepostos, uma frota de veículos leves e pesados indicando o gigantismo da logística 
mantida exclusivamente por ela, assegurando qualidade dos serviços e um padrão no 
atendimento ao cliente. Tem estimativas de atingir em 2004, um faturamento de R$ 7 bilhões, 
e abertura de mais lojas nos estados em que já atua. Folha de São Paulo (2003:11). 

 

Estratégias adotadas pela empresa 
 
PORAC e EMME (1997) argumentam que os elementos de uma estratégia devem 

relacionar-se como a organização atua em determinado negócio. São estratégias da Casas 
Bahia: 

 
Verticalização: é com a venda de móveis que a Casas Bahia obtém sinergias 

vantajosas; com margem bruta de 40%, o departamento de móveis representa 25% das vendas 
com perspectivas de responder a 40%, em 2005. 

A empresa adota a chamada integração vertical reversa, que consiste em produzir em 
casa as mercadorias, com base no conhecimento das necessidades do consumidor. De acordo 
com Gouvêa (2004), estamos assistindo à volta da verticalização através do varejo, pois 
empresas como Casas Bahia, Zara e C&A administram todo o ciclo que vai da produção, em 
sintonia com a escala de demanda, à venda na loja. 

 
Vender bem vendido: com o estreitamento do mercado, os fornecedores ficaram 

dependentes da Casas Bahia que tem uma posição de caixa privilegiada e acaba negociando à 
vista ou antecipadamente, o que é vital para os fornecedores; procuram atingir a economia de 
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escala seguindo os mandamentos do fundador: "comprar bem comprado, vender bem 
vendido". 

As vantagens obtidas nas negociações são repassadas para os financiamentos e, para 
arcar com os custos de serviços aos clientes, segundo relatório da Michigan Business School, 
"em vez de focar economias a fim de minimizar o capital, prefere negociar com seus 
fornecedores volumes elevados a preços baixos". Por outro lado, Parente (2004) afirma que já 
existe uma preocupação por parte dos fornecedores, pois é visível a dependência da rede. 

 
Financiamento e preços: trabalham com pistas de preços, os detalhes em relação ao 

preço da mensalidade fazem a diferença entre vender muito e vender pouco; conforme Barros 
(2004), visitas semanais são realizadas junto aos pontos de venda com conversa entre 
vendedores e clientes para ajustar o preço de acordo com as necessidades do cliente. 

Com 14 milhões de clientes cadastrados dos quais 7,2 milhões são ativos, cerca de 85% 
das vendas são financiadas. A Casas Bahia só perde para os Bancos Itaú, Bradesco e o Banco 
do Brasil, em número de clientes. 

 
Investimentos em tecnologia: Outro fator de vantagem competitiva para a Casas Bahia 

diz respeito aos investimentos em tecnologia. Antes da chegada dos computadores, eram 
necessários 30 analistas de crédito por loja, cada cliente era tratado como se aquela fosse sua 
primeira compra. Com o processo automatizado, o tempo de espera dos clientes em compras 
de até R$ 600 reais, que não exigem comprovação de renda, foi reduzido de 30 minutos para 1 
minuto. A tecnologia ajudou a reduzir as fraudes, proporcionando à rede uma economia de 
400 milhões de reais a cada ano; os programas são desenvolvidos em cada loja onde se 
investe 0,8% do faturamento em tecnologia, ante 3%, a média nacional. 

Embora tenha como foco a venda de produtos especialmente para as camadas mais 
carentes da população, a Casas Bahia não descuida de nenhum nicho de mercado. Aos que 
acessam a Internet oferece um site capaz de localizar a loja mais próxima da casa do cliente, 
cadastrar os consumidores interessados em manter-se informados sobre as novidades, recolher 
sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços e receber currículos dos pretendentes a uma 
vaga na rede. 

 

Análise das oportunidades: fatores propulsores e potencializadores 

 

As empresas de varejo atualmente estão enfrentando uma concorrência jamais vista. 
Para ter um melhor desempenho que o da concorrência devem, segundo Kotler (2000), seguir 
uma "orientação para marketing", ou seja, como conquistar clientes, posicionar a sua marca, 
pois a satisfação e repetição da compra depende de a oferta atender ou não a essa expectativa 
de valor. 

As organizações orientadas para o consumidor, como a Casas Bahia, esforçam-se para 
construir relacionamentos significativos a longo prazo com seus clientes. Ferrell, Hartline, 
Lucos e Luck (2000) afirmam que, para ser uma "organização verdadeiramente orientada para 
o consumidor, a empresa deve focar a criação de trocas satisfatórias que proporcionem valor, 
tanto para compradores quanto para vendedores". 

Organizações de sucessos que oferecem maior valor aos clientes e fornecem altos níveis 
de satisfação, de acordo com Lamb, Hair, Daniel (2004), "alocam os funcionários em equipes 
e os treinam para habilidades de trabalho em equipe". Ao longo dos anos, a política de 
recursos humanos da Casas Bahia foi moldada em bases paternalistas, os benefícios são 
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comuns dos faxineiros aos diretores: 14º. Salário, cesta de alimentos mensal, premiações por 
metas em lojas e vales em vésperas de feriados. 

Mantém para seu público alvo amplo portfólio de produtos e efetua vendas a prazo. A 
camada da população de menor poder aquisitivo se identifica com a rede de lojas. 

Investe valor significativo em publicidade posicionada como loja popular – fator que 
contribui para sua expansão.  

Para Kotler (2000), interpretar as forças, eventos e relacionamentos que podem afetar a 
organização ajuda a identificar oportunidades. A expansão da rede deve-se especialmente a 
quatro fatores: a abertura de lojas em locais extremamente estratégicos, a ampliação da base 
de clientes - hoje são 10 milhões cadastrados - a perda de mercado por parte dos concorrentes 
e a agregação das classes A e B que hoje, com as vendas com cartões de crédito, passam a 
adquirir bens da empresa. 

Mesmo com a crise do varejo, os fatores que a sustentam como um dos maiores nomes 
do varejo brasileiro são: sua marca pela alta lealdade de seus clientes apresentando alto valor 
agregado, bom atendimento, marketing agressivo, crédito fácil, flexibilidade para o 
pagamento. 

Como já dito, hoje a logística é tratada, na Casas Bahia, como área especial, com quatro 
depósitos para a armazenagem de mercadorias, três entrepostos controlada por ela, para 
"garantir sua manutenção da qualidade dos serviços e um padrão de excelência no 
atendimento ao cliente". Folha de São Paulo (2003). 

Kotler (2000) aponta a atividade de criar fidelidade de clientes como marketing de 
relacionamento, "abrangendo todas as etapas que as empresas cumprem para conhecer melhor 
seus clientes de valor e atendê-los também da melhor maneira". 

Embora muitas empresas estejam terceirizando sua entrega, a logística sempre fez parte 
do negócio principal da Casas Bahia; começando na loja e terminando na casa do cliente, essa 
estratégia aproveita todas as oportunidades de estar em contato direto com o cliente, desde a 
pré-venda até o pós-venda. 

O ganho com a confiança obtida assegura um cliente a longo prazo, o que acaba pela sua 
conservação, reduzindo o custo de transação e reservando o ganho para o cliente. 

Ao analisar a rentabilidade da empresa na edição de Melhores e Maiores relativa aos 
resultados de 2002, a Casas Bahia se destaca na terceira posição entre os melhores do varejo, 
decorrente da pontuação obtida com a liderança de mercado e a riqueza gerada por 
empregado, bem acima da média, com lucro líquido nominal atingindo 18 milhões de dólares, 
ajustado à inflação do período, converte-se em prejuízo de 132 milhões de dólares; segundo o 
professor Ariovaldo dos Santos, responsável técnico de Melhores e Maiores que afirma: "seus 
resultados estão muito expostos aos efeitos da inflação, por tratar de uma empresa de capital 
fechado, é difícil saber como manejam as finanças". 

Nessas condições, a administração persiste em não seguir as regras de gestão propostas 
por outras empresas, que optam em profissionalizar a gestão e separar o patrimônio da família 
do da empresa. Na Casas Bahia persiste a filosofia de que tudo o que a família possui é 
investido na empresa. No processo sucessório, seguirá a tradição judaica: o mais velho dos 
irmãos é quem sucederá ao pai, garantindo o controle, sem pretenções também de abrir seu 
capital. 
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Considerações Finais 

 

Pode-se visualizar o crescimento e a evolução da Casas Bahia no mercado brasileiro por 
dois ângulos: 1º. – a noção de contexto; 2º. sobre o ângulo "core" competências 
(competências essenciais). 

No que se refere ao contexto, como ela se adapta às mudanças do macroambiente. São 
vários os autores que trabalham sobre estratégia Ansoff (1983); Declercke e Hayes (1985); 
Branderburger e Nalebuff (1996); Gay (1987); Hamel e Prahalad (1994); Moore (1996); 
Oliveira (1999); Porter (1980), dentre outros). 

Contextos diversificados exigem uma organização diversificada para lidar com as 
mudanças impostas pelo macroambiente. O cenário no qual a Casas Bahia está inserida pode 
ser visto como influenciado por ações e processos (ameaças – oportunidades), cabendo 
considerar que as ações devem atuar no sentido de preservar ou alterar o próprio contexto, 
levando a empresa a optar entre alternativas de estratégias, cabendo aos administradores da 
Casas Bahia visualizar alternativas possíveis, compreendendo as mudanças e buscando a 
melhor forma de fazer frente a elas. 

Para Hamell e Prahalad (1990, 1994), desenvolver "competências essenciais" é 
fundamental para que as empresas possam manter competitividade duradoura. 

Ao concentrar-se no segmento de mercado C, D e E, a organização permite oferecer 
produtos, elaborar estratégias que são desenvolvidas em resposta à satisfação das 
necessidades do cliente; isso a capacita para competir de maneira altamente diferenciada, o 
que permite uma estratégia baseada em competência. 

No entender dos autores Hamell e Prahalad (1990, 1994) "as competências essenciais 
devem ser o foco da estratégia". Ao definir-se pela estratégia, a empresa deve criar formas 
que a possibilitem adaptar-se as mudanças requeridas pelo mercado, mantendo seu 
posicionamento sem comprometer o desempenho alcançado. 

A habilidade para entender as necessidades emocionais e os hábitos de compra dos 
clientes de baixa renda, classes C, D e E, bem como a capacidade de visualizar seu sonho de 
consumo por meio do acesso ao crédito, resultam num modelo de negócios único, no que diz 
respeito ao varejo. 

Por se manter fiel ao seu modelo de vendas pelo crediário, pode se dar ao luxo de 
ignorar modismos e tendências dos negócios. Não vende pela Internet, seus carnês devem ser 
pagos somente nas lojas. Numa era em que a terceirização da produção já chegou até mesmo 
aos grandes fabricantes, a opção é pela integração vertical, permitindo dessa forma adicionar 
valor às suas mercadorias e serviços aos consumidores finais; a estratégia permite aproveitar 
todas as oportunidades de estar em contato direto com o cliente. 

O contexto pelo qual o varejo vive, de transformações rápidas e complexas, faz com que 
o setor tenha futuro imprevisível, sob condições de levar a ações estratégicas de acordo com 
as mudanças do mercado. 

Comparada com outro ícone do varejo, como a Wal Mart, tem para os estudiosos de 
administração a imagem de organização inovadora, ao fazer sua opção pelo consumidor da 
base da pirâmide. Grandes corporações, a exemplo da gigante ânglo-holandesa Unilever, já 
fizeram a opção pela clientela de baixa renda. 

Para assegurar o sucesso de hoje será necessário que as competências já desenvolvidas 
pela empresa sejam redefinidas em função das condições ambientais. 

A postura adaptativa requer uma estratégia de leitura dos indícios fornecidos pelo 
mercado. 

Quanto mais difícil é prever o futuro, maior tem se mostrado a importância de ser 
flexível. Flexibilidade não reside somente na capacidade de se mobilizar prontamente para 
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disponibilizar produtos, mas estar atento a sinais de necessidade de mudança e ter disposição 
de adotar procedimentos para, se necessário, repensar o negócio e revisitar suas 
características, rever objetivos e se mover em nova direção, mudando o que for necessário na 
estrutura e na forma de fazer as coisas. 

Até que ponto o modelo de Casas Bahia, que vem se mostrando como Benchmarking do 
varejo e implacável com os concorrentes, poderá se sustentar no futuro? 

Será que as grandes redes são capazes de criar valor para os consumidores emergentes? 
Algumas ameaças vêm de mudanças de hábitos da classe de baixa renda, o público-alvo 

da rede. Há cada vez mais consumidores dessa faixa portando cartões de crédito. Se os 
clientes optarem por eles nas compras, em vez dos carnês, as visitas às lojas tendem a 
diminuir e com isso abalar o sistema. Por enquanto, a maior parte do crescimento das 
transações eletrônicas – de 4% para 12% - deve-se a clientes da classe média que começaram 
a fluir às suas lojas em bairros nobres; para esse cliente serão exigidos investimentos, aluguéis 
ou imóveis caros, o que contradiz o paradigma de que, em operador de baixo custo, os clientes 
do topo da pirâmide também costumam ser mais exigentes. Compram mais equipamentos 
eletroeletrônicos do que móveis, a área mais lucrativa da rede, o que leva à seguinte questão: 
ao atacar todo o escopo das classes de consumo, será possível para a Casas Bahia manter o 
foco da vantagem competitiva conquistada até agora? 

O propósito do estudo foi examinar o processo de crescimento da cadeia de lojas Casas 
Bahia no mercado de varejo brasileiro, com vistas a discussão dos fatores que asseguram o 
seu sucesso no varejo. 

Com o volume de recursos de que dispõe e inserida num mercado competitivo, mas com 
foco em um segmento com renda mínima constituído por cerca de 30% dos domicílios no 
país, já que as classes D e E somam uma renda familiar inferior a 4 salários mínimos mensais 
e representam a maioria da população segundo a Target (2000 apud The Boston Consulting 
Group, 2002), a Casas Bahia, deverá saber fazer os ajustes de rota e de postura que lhe 
possibilitem continuar crescendo e assegurar o posicionamento alcançado. 
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