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Furukawa, diretor de operações Fisgado no Submarino pela família Lundgren, dona da cadeia de lojas 

A velha Pernambucanas, que vende de roupas a eletrodomésticos, está com os dias  
contados. Sob nova direção, a rede vai mudar,  mais uma vez, o modelo de negócios. Vai 
dar certo? 

A Casas Pernambucanas já rivalizou com o Banco do Brasil em termos de presença 
no País. Era comum ouvir nos corredores da empresa que onde havia um BB existia 
uma loja da rede. Tempos de glória que parecem insistir em nunca mais voltar. 
Hoje em dia, a empresa está presente em apenas sete Estados. Só que a 
organização não entrega os pontos. Está outra vez fazendo um esforço tremendo 
para se modernizar, tornar-se mais transparente e reencontrar o caminho do lucro. 
Para levar adiante esse plano, a empresa sofreu uma injeção de sangue novo. Num 
golpe só contratou Peter Furukawa, ex-Submarino, para o cargo de diretor de 
operações e Dilson Batista, da rival C&A, como diretor comercial. Os termos dos 
contratos são guardados a sete chaves. As metas deles, também. Por enquanto, os 
dois novos reforços fugem dos holofotes, trabalhando na surdina. “A remodelação 
do negócio será concluída em agosto”, resume Furukawa. 

Por que tanto segredo? Porque não é a primeira vez que a Pernambucanas passa 
por uma reestruturação e há muito cuidado para não se criar falsas expectativas. 
Na década de 90, a empresa viu a Mesbla e o Mappin quebrarem, então se mexeu e 
evitou a falência. Depois enfrentou brigas entre os sócios da família Lundgren, dona 
do grupo, que quase levaram ao completo esfacelamento da companhia. Superou 
também essa má fase. No final de 2000, tentou dar uma virada no negócio. A 
bonança durou apenas um ano. Em 2001, amargou um prejuízo de US$ 3,7 
milhões. Embora não se conheça os números do ano passado, sabe-se que a 
situação em 2002 não foi das melhores. “A empresa andou de lado e por isso ela 
está revendo o seu modelo de negócio outra vez”, diz Eugênio Foganholo, diretor 
da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, especializada em comércio varejista. “A 
companhia deverá dar mais foco para a chamada linha mole, ou seja, vestuário e 
outras confecções como cama, mesa e banho.”  

O desafio da nova dupla de atacantes, Furukawa e Batista, portanto, é muito 
grande. O consultor Foganholo explica que a rentabilidade por metro quadrado das 
lojas Pernambucanas está num nível muito baixo. “Eles faturam em torno de R$ 
400 por metragem quadrada e esse indicador deveria sofrer um incremento de no 
mínimo 50% no curto prazo”, diz o especialista. Vão conseguir? É a velha história: 
só o tempo dirá. Vindo do site de comércio eletrônico Submarino, Furukawa 
contribuirá nesse processo através de sua experiência em logística – embora suas 
funções na companhia extrapolem os atributos do cargo. “Ele tornou-se um 



articulador, visita as lojas com freqüência, está em contato com fornecedores e 
pode realmente fazer diferença”, diz um concorrente. Já Batista chega com o 
expertise desenvolvido em anos no comando da área comercial da C&A, que, por 
sinal, sempre incomodou a rival Pernambucanas. 

A questão que o mercado tem colocado é saber se o reforço de apenas dois 
executivos será suficiente para a empresa reverter  
o que, para muitos analistas, é inevitável. Ou seja, o encolhimento das operações 
enquanto se insistir na venda combinada de roupas, eletrodomésticos e outros 
artigos que a configuram como a remanescente de um tempo perdido. A 
preocupação do mercado parece exagerada? “Não é, porque nada nas 
Pernambucanas é simples”, afirma Claudio Felisoni de Ângelo, coordenador do 
Progra- 
ma de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração, de São 
Paulo. “Sem duvidar da competência dos executivos, é bom considerar que uma ou 
duas pessoas apenas 
nem sempre são suficientes para salvar a empresa. Não se reverte toda uma 
história num único momento”, completa. 

Felisoni esclarece que a virada da Pernambucanas depende, hoje, muito de sua 
capacidade de superar dificuldades conjunturais. Em outros termos, não depende 
só de um esforço interno. “Há retração das vendas, altas taxas de juros e expansão 
dos concorrentes Riachuelo e C&A, além de supermercados que não param de 
crescer no mesmo mercado das Pernambucanas, com custos muito inferiores”, 
conta ele. Furukawa e Batista sabem disso. Respondendo direta- 
mente a Marcelo Silva, o principal executivo da companhia, a du- 
pla tem carta branca para tocar a nova reestruturação. E ainda 
conta com o auxílio da consultoria Accenture no trabalho de reformulação da 
empresa. “Não temos o que apresentar ainda.  
Mas este ano será diferente”, promete Furukawa, preferindo economizar palavras e 
mostrar trabalho.  

Disponível em: <http://www.terra.com.br/istoedinheiro>. Acesso em: 30 jun. 2003. 


