
As medidas anunciadas no paco-
te anti-crise da última semana
pelo ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, animaram a empre-
sária Luiza Helena Trajano. A
presidente do Magazine Luiza,
uma das maiores varejistas do
país, tem boas perspectivas de
vendas após a redução do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) para os eletrodo-
mésticos da linha branca, princi-
palmente para o primeiro tri-
mestre do ano que vem - perío-
do em que as vendas normal-
mente sofrem desaceleração.

“Foi uma medida certeira do
governo. Todos os varejistas já
começaram a baixar os preços.
Viemos de um outubro muito di-
fícil e o governo agiu antes mes-
mo que pudesse haver o aumen-

to de preços no início de 2012”,
afirma Trajano.

A empresária também prepa-
ra a consolidação das lojas do
Baú, adquiridas em junho deste
ano, para o próximo trimestre.
“Até janeiro, as lojas do Baú es-
tarão todas consolidadas, com
equipes treinadas e com a mar-
ca modificada”, diz.

Lojas virtuais

Com a estratégia multicanal, a
empresa continua investindo
na internet, e irá inaugurar, até
o final do primeiro semestre de
2012, 35 lojas virtuais no Para-
ná, em um modelo de espaço fí-
sico onde a varejista realiza ven-
das sem produtos, só com aten-
dentes e computadores.

No terceiro trimestre deste
ano, a receita líquida do Magazi-
ne atingiu R$ 1,6 bilhão, valor
33,8% superior observado em
relação ao mesmo período de
2010. As vendas pela internet
cresceram 48% no trimestre, to-
talizando R$ 214,4 milhões. ■

Por conta de dívidas e desenten-
dimentos entre os herdeiros, a
operação da Pernambucanas no
Rio de Janeiro faliu nos anos
1990 e, desde então, a família
controladora não havia entrado
em acordo para retomar este im-
portante mercado, onde che-
gou a ter 70 lojas. Mas após tan-
tos anos, os primos Anita Har-
ley e Frederico Lundgren, prin-
cipais acionistas da companhia,
decidiram fazer uma trégua.
“Depois de uma desgastante dis-
puta familiar, queremos recupe-
rar nossas posições no Rio de Ja-
neiro”, disse Frederico Lund-
gren, em entrevista exclusiva
ao BRASIL ECONÔMICO.

O empresário admite que a fa-
mília, hoje na quinta geração,
ainda tem desacordos, mas deci-
diu por trilhar uma nova rota de
crescimento. Em 2012, além do
Rio de Janeiro, as prioridades se-
rão fortalecer presença em Ma-
to Grosso, Mato Grosso do Sul e
Norte de Goiás. Atualmente, a
varejista possui 280 lojas, distri-
buídas por sete estados. A previ-
são é fechar o ano com fatura-
mento de R$ 4,2 bilhões, alta de
16,6% em relação a 2010.

Instabilidade

A expansão da rede tem se mos-
trado inconstante nos últimos
tempos, variando de seis a 11 o
número de unidades inaugura-
das por ano. “Mas temos capaci-
dade de abrir de 15 a 20 unida-
des apenas trabalhando com re-
cursos próprios”, afirmou Lund-
gren. Para adotar este ritmo, a
companhia precisa desembol-
sar cerca de R$ 30 milhões em
investimentos.

Apesar das brigas internas, o
empresário diz que a Pernambu-
canas está sólida e que, de tem-
pos em tempos, é assediada pe-
los concorrentes. O empresário
revela que a Renner já tentou
comprar a companhia, mas es-
barrou em desavenças familia-
res. Com a crise econômica de
2008, desistiu de vez.

Recentemente, a gestão da va-
rejista passou por mudanças.
Durante muitos anos, Lundgren

revezou a presidência com sua
prima Anita Harley. A cada 24
meses, um deles sentava-se à
cadeira de principal executivo
da empresa. Mas em junho des-
te ano chegou-se ao acordo que
Lundgren ficaria apenas no con-
selho e Anita passaria a ocupar
a presidência sem a necessida-
de do revezamento.

Jeito antigo

Com 103 anos de operação, a
companhia é conhecida no mer-
cado como conservadora. E este
estilo se reflete na concessão de
crédito. Na Pernambucanas, as
exigências são mais rigorosas
que as dos concorrentes, disse
Lundgren. Este é um dos moti-

vos pelos quais o empresário
não se mostrou tão animado
com as medidas de estímulo ao
crédito divulgadas pelo gover-
no na semana passada. “Crédito
barato todo mundo quer, mas é
necessário por limites para não
ter aumento da inadimplência,
o que já estamos sentindo nos úl-
timos meses”, disse Lundgren.

Outra característica de seu
conservadorismo é o formato
adotado, o único no varejo a
misturar cama, mesa e banho,
com vestuário e eletroeletrôni-
cos. “Com o aumento da con-
corrência e com o surgimento
de redes cada vez mais espe-
cializadas, o formato adotado
pela Pernambucanas é questio-
nável”, disse Eugênio Foganho-
lo, da Mixxer, consultoria espe-
cializada em varejo.

Enquanto o varejo atual bus-
ca o formato multicanal, ou se-
ja, estar à disposição do cliente
no maior número de pontos de
venda possíveis, a Pernambu-
canas surpreendeu o mercado
ao desistir do comércio eletrô-
nico, em 2009. A operação esta-
va no ar há três anos, mas após
ter sofrido uma série de golpes
virtuais, a companhia decidiu
encerrar as atividades do site,
dizem executivos ligados à
companhia. ■

Divulgação

Frederico

Lundgren

Acionista da

Pernambucanas

Ruy Barata Neto e

Cintia Esteves

redacao@brasileconomico.com.br

A Pernambucanas é uma das

mais antigas varejistas brasileiras

em operação. A empresa foi

fundada em 1908 pelo sueco

Herman Lundgren para desovar

os produtos de sua indústria

têxtil, a Cia. de Tecidos Paulista.

No começo as lojas

comercializavam cortes de

tecidos. Aos poucos, entraram no

mix produtos industrializados

como, por exemplo, toalhas

e, posteriormente vestuário.

Muitos anos depois começou

a vender eletroeletrônicos

e por muito tempo a varejista

foi a maior do país.

Segundo Nuno Fouto,

coordenador de pesquisas do

Programa de Administração de

Varejo da Fia/USP, a

Pernambucanas foi pioneira em

dar crédito, vender a prazo e a

investir pesado em propaganda.

O comercial que dizia:

“Quem bate? É o frio. Não

Adianta bater, eu não deixo você

entrar” ficou famoso no país.

Porém, nos anos 1970,

começaram os desentendimentos

entre os herdeiros da companhia.

A consequência das brigas

familiares foi a divisão da

empresa em três unidades:

Rio de Janeiro, Nordeste (com

as operações de Pernambuco

e Ceará) e São Paulo. As duas

primeiras quebraram nos

anos 1990, restando apenas

a unidade paulista. Atualmente

os maiores acionistas da

empresa são os primos Anita

Harley e Frederico Lundgren,

descendentes do fundador.

Pernambucanas volta
ao Rio 20 anos depois

Luiza vende mais

AHISTÓRIA

Varejista foi pioneira na concessão de crédito

“Depois de uma desgastante
disputa familiar, queremos
recuperar nossas posições
no Rio de Janeiro”

Segundo a empresária,
decisão do governo voltada para
a linha branca “foi certeira”

Rede que levou suas lojas na cidade à falência no início dos anos 1990 quer superar

diferenças familiares, revela aoBRASIL ECONÔMICO o herdeiro Frederico Lundgren
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NÚMERO DE CIDADES ONDE HÁ LOJA, POR ESTADO

A Pernambucanas possui 280 
lojas espalhadas por 7 estados
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