
Pernambucanas agora mira a classe B  
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A Casas Pernambucanas , uma das mais tradicionais varejistas do Brasil, está mudando de foco e 
quer atrair o consumidor da classe B. Até o final deste ano, a Pernambucanas abrirá mais dez 
lojas, espalhadas pelos sete estados onde atua. O plano de expansão da rede é bem agressivo. Ao 
aumentar o número de clientes, a empresa também amplia suas operações de serviços 
financeiros: seguro residencial, seguro proteção financeira do cartão, seguro de acidentes 
pessoais, seguro compra protegida, crediário pessoal e Cartão Pernambucanas. Esse “banco 
acoplado no varejo” é responsável por cerca de dois terços do lucro das empresas varejistas que 
atuam com operações financeiras. 
 
A empresa não confirma, mas segundo a reportagem apurou, há dois anos a Pernambucanas 
iniciou uma fase de reestruturação para ganhar os consumidores da classe B, aqueles que, 
quando pensam em loja de departamento, procuram as rivais Renner e C&A .  
 
Nesse período, a empresa começou a vender produtos da seção de eletro e investiu na linha de 
roupas, que ficou mais sofisticada. Para conquistar essa parcela do mercado, a rede mudou o mix 
das roupas, valorizou as marcas próprias e manteve as importações chinesas. Ao aumentar o 
preço dos produtos, atrai o público de maior poder aquisitivo e eleva o tíquete médio das vendas. 
Assim, tenta aos poucos mudar a imagem de varejo popular de classe baixa; o público-alvo da 
Pernambucanas já foi a classe D. 
 
Semelhante às concorrentes, a Pernambucanas passou por um momento de ampliar o sortimento 
de produtos, na década de 1970; depois, voltou a encolher a quantidade de itens, e agora amplia 
novamente o portfólio. Ainda neste ano deve iniciar a venda de perfumes, para competir com as 
outras lojas de departamentos. 
 
No projeto de sofisticação está incluído o treinamento dos funcionários. Nos dois últimos anos, a 
empresa passou a valorizar o vendedor que sabe atender bem. “Antes, a gente ganhava por 
comissão, de acordo com as vendas. Hoje, temos um salário fixo e uma comissão em cima dele. 
Isso deixa o pessoal mais tranqüilo, pois não disputamos os clientes, que se sentem mais à 
vontade na loja”, afirma uma funcionária. 
 
A nova coleção de outono/inverno chegou às prateleiras neste mês e está com cortes modernos e 
tecidos mais finos. As vendas estão em ritmo forte: algumas peças já acabaram, principalmente 
os modelos nos tamanhos pequeno e médio. 
 
A coleção de inverno de 2006 deve causar impacto: inspirada no street wear, a moda de rua, e no 
surf wear, moda praia, calças largas, e blusas em estilo de skatistas estarão nas vitrines. A 
tendência é que as lojas de departamento se posicionem associando moda ao preço diretamente 
na cabeça do consumidor, seja através de ações de marketing ou do layout. 
 
Cada loja da rede recebe de 6 a 10 peças de cada item; assim, evita-se que os consumidores 
comprem roupas semelhantes e o giro do estoque se mantém acelerado. 
 
“À medida que a empresa agregou diferentes produtos, inclusive no setor de eletroeletrônicos, 
conseguiu melhorar o mix. A expansão vem em decorrência natural do mercado, e pela provável 
busca de novos consumidores, além de investir na consolidação da marca”, diz Marco Aurélio 
Sprovieri Rodrigues, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico e 
Aparelhos Eletrodomésticos . 
 
A Casas Pernambucanas conta com 238 lojas espalhadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.  



Fundada pelo sueco Herman Theodor Lundgren, a primeira Casas Pernambucanas foi aberta em 
1908, e vendia exclusivamente tecidos da Companhia Paulista de Tecidos , do mesmo grupo. Na 
década de 1940, a empresa chegou a ter mais de 400 filiais no País.  
 
A atual Pernambucanas é o resultado do que restou da divisão: eram três redes de lojas 
comandadas pela família Lundgren, espalhadas também no Rio de Janeiro e no Nordeste. As 
empresas que coordenavam essas unidades foram à falência, e apenas aquela que estava 
centralizada no Sudeste, Sul e Centro-Oeste sobreviveu. Existem planos para abrir lojas fora 
desse eixo, mas não neste ano. As dez lojas abertas nos próximos meses servirão para fortalecer 
a rede no curto prazo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 mar. 2006, Comércio, p. B-14.  
 


