
Pompéia completa 60 anos e anuncia a primeira loja virtual 

 

 
 

 Ao completar 60 anos de fundação, as Lojas Pompéia embarca na internet e aposta nas 

vendas no formato e-commerce para 2014. Com o novo modelo de negócio, a rede varejista, 

focada em mulheres de 25 a 50 anos, lançará, em março do ano que vem, sua primeira loja 

virtual. A novidade foi apresentada pela sócia e superintendente de Marketing e Vendas das 

Lojas Pompéia, Carmem Ferrão, durante o Tá na Mesa desta quarta-feira, 27, na Federasul. 

Conforme a empresária, a loja chega ao mercado com o objetivo de conquistar o público de 

outros Estados do país. Durante a palestra, ela fez uma retrospectiva das seis décadas das 

lojas e falou sobre as novidades da rede.  

 

A loja virtual vai servir de experiência para avaliar o público de outros mercados. “Se o 

resultado for positivo, vamos abrir lojas físicas nestes locais”, aposta. Operando num grande 

projeto de expansão, o grupo ingressou nos shoppings centers em 2011, escolhendo para a 

estreia o Canoas Shopping. Neste ano, abriu outras duas em Pelotas e Gravataí, completando 

quatro com a já instalada no Shopping Total, em Porto Alegre. A Pompéia também adquiriu 

este ano a rede Gang, que já é gerenciada pela executiva Ana Luisa Ferrão, filha de Carmem e 

terceira geração da família à frente da empresa. “A aquisição da marca Gang acrescenta um 

novo segmento, de público de jovens de 13 a 18 anos de idade que queríamos atingir", explica 

e defende que o nome deve ser mantido.  

 

A marca, criada pelos irmãos Lins e Valdemar Ferrão, em Camaquã, se chamava “A Principal”, 

conta hoje com 70 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul e 3,1 mil funcionários. A sede e o 

Centro de Distribuição são mantidos na cidade de origem e, em Porto Alegre há uma segunda 

base, com setores de marketing, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento. Com a 

Gang, o grupo absorveu 340 funcionários e 37 lojas, sendo nove apenas na Capital gaúcha. A 

expectativa é de que em 2013 o volume de vendas seja 15% maior que no ano passado. A 

empresa conta ainda com uma escola de moda e a Universidade Pompeia, que forma gestores 

em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 

 

Fonte: FederaSul [Portal]. Disponível em: 

<http://www.federasul.com.br/noticias/noticiaDetalhe.asp?idNoticia=15514&Categ

oriaNome=Imprensa>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
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