
NEGÓCIOS varejo

Quando
a tradição
atrapalha
.Sem presidente há nove meses e com
resultados inferiores aos das concorrentes,
a Pernambucanas se tomou um exemplo
de como um líder apegado ao passado pode
comprometer a expansão de um negócio
DENISE CARVALHO

E
nquanto ocupou a superintendência da
rede Pernambucanas, de agosto de
2002 a fevereiro deste ano. o executivo
Marcelo Silva intercalou momentos de

agonia e glória. Ao assumir o cargo, a empre-
sa passava pelo pior momento de sua cente-
nária história — encolhera de l 000 para 238
lojas e dava prejuízo. A partir de 2003, a re-
versão dos maus resultados rendeu a Silva a
confiança da presidente do conselho de admi-
nistração, Anita Louise Regina Harley. Em
2008, a Pernambucanas faturou 4,2 bilhões de
reais — mais que o triplo da receita obtida no
ano em que Silva assumiu. O lucro foi de 53
milhões de reais, ante o prejuízo de 9 milhões
em 2001. Mas no início de 2009 a harmonia
virou desacordo. Segundo executivos próxi-
mos à empresa, Silva defendia uma intensa
fase de expansão. Anita preferia manter um
ritmo cauteloso (veja quadro). O conflito so-
bre a estratégia provocou sua demissão. (Dois
meses depois. Silva assumiria a superinten-
dência do Magazine Luiza.) Até agora, a Per-
nambucanas está sem superintendente — o
diretor comercial, Dilson Santos, ocupa o pos-
to interinamente. Em outubro, a Pernambuca-
nas perdeu outro executivo — Abel Ornelas,
diretor de operações, levado por Silva para o
Magazine Luiza. "Enquanto Anita não ungir
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o sucessor, haverá uma sensação de in-
segurança'", diz um executivo próximo à
empresa. Procurados por EXAME, os
diretores da Pernambucanas e Marcelo
Silva não deram entrevista.

O vácuo no poder aproximou mais Ani-
ía, conhecida pelo temperamento intem-
pestivo, do dia a dia na empresa. Em julho,
por exemplo, ela determinou o techamen-
to da operação de comércio eletrônico
criada havia três anos. Sem dar explicação
aos clientes, a rede tirou o site do ar e
fechou 16 lojas virtuais (pontos de
venda em que os produtos são apre-
sentados em terminais de computa-
dor) no interior de São Paulo. ''A
decisão vai na contramão do
que fazem os demais vare-
jistas", diz Alberto Serren-
tino, sócio da consultoria
especializada em varejo
GS&MD. "Para quem
quer crescer, ficar fora do
comércio eletrônico é a
decisão menos acertada."

Crescer, definitivamen-
te, não parece ser a priorida-
de de Anita, uma senhora
reclusa de cerca de 60 anos
(sua idade é mantida em se-
gredo). Embora tenha a pala-
vra final em todas as decisões,
poucas vezes ela pode ser vis-
ta pelos funcionários. Uma
delas é durante a missa anual

A Pernambucanas é uma das últimas
grandes redes de lojas de departamentos
do país que vendem de espremedores de
fruta a roupas de cama, mesa e banho
— segundo estimativas, 40% de seu fa-

turamento vem de vestuário, 40% de
eletrodomésticos e o restante é pulveri-
zado. O modelo, que fez sucesso até os
anos 90, quando Mappin e Mesbla ainda
faziam parte do varejo, foi colocado em
xeque quando essas redes faliram. A úni-
ca grande varejista que ainda se posicio-
na como rede de departamentos é a Lojas
Americanas. "Mas a Americanas e a Per-
nambucanas têm formatos bem diferen-
tes", diz Serrentino. "A Americanas in-
veste na sazonalidade, como Páscoa e
Natal, e tem um mix de produtos que a
aproxima de um hipermercado."

Para evitar parte da discórdia que hou-
ve no passado — e tentar compor um
bloco para decisões coesas no futuro, a
ala da família sob o comando de Frede-
rico Lundgren iniciou neste ano um pro-
grama de aproximação dos 27 integran-
tes da quinta geração de herdeiros. Fal-
tam apenas os sobrinhos de Anita, que
os proibiu de participar. Tanto controle,
no entanto, pode estar chegando ao fim.
Segundo o testamento de sua mãe, Ani-
ta tem soberania sobre a participação dos
sobrinhos até 2010 — quando eles ga-
nham autonomia para votar livremente.
A dúvida então será se eles seguirão os
passos da tia — ou não. •
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