
Casas Pernambucanas terá canal de vendas na Internet  
Letícia Casado   
 
A Casas Pernambucanas pretende entrar no varejo eletrônico. A chegada a esse canal de vendas 
faz parte da agressiva estratégia de expansão da empresa para 2006. A rede agora faz parte da 
Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico (Camara-E.Net), entidade voltada ao comércio 
eletrônico que congrega várias lojas de varejo on-line e é responsável por 80% desse tipo de 
comércio. O ingresso da Pernambucanas na câmara significa que existem planos para vender pela 
web. A empresa não confirmou as informações. 
 
O presidente da entidade, Cid Torquato, afirma que em 2006 o setor deve crescer 55% em 
relação ao ano passado, e a expectativa é superar R$ 4 bilhões apenas no comércio de produtos 
finais para o consumidor — sem considerar os serviços oferecidos por empresas virtuais, como 
passagens de avião, aluguel de imóvel, automóveis, entre outros.  
 
Torquato não sabe qual a participação das redes de lojas de departamento no montante do varejo 
on-line. “Não existem estudos com esse tipo de divisão, mas mesmo empresas com uma vertente 
no mundo físico acabam mudando o mix para se adaptar ao varejo virtual”.  
 
Essa mudança é necessária. A C&A , maior rede de departamentos do País, não a fez quando 
passou a vender pelo site. A experiência não foi bem-sucedida, e o comércio pelo portal da 
empresa acabou. Um dos fatores estava associado à categoria de produtos, pois apenas roupas 
estavam disponíveis. “Além disso, naquele momento, em 2001, a dinâmica do comércio virtual 
era outra, e o mercado, muito menor. Hoje, o mercado on-line está consolidado, mas venda de 
roupas ainda não evoluiu”, diz Torquato.  
 
O Brasil não possui dados sobre o valor do comércio de vestuário pela internet, mas sabe-se que 
esse não é o melhor caminho: os clientes ainda não se sentem à vontade para escolher uma 
roupa sem ter contato com o tecido ou prová-la no corpo. “É um setor ainda incipiente no Brasil, 
mas com grande potencial de crescimento. À medida que o consumidor se familiariza com o 
comércio virtual, passa a comprar mais”, ressalta o presidente da entidade. 
 
Para a Pernambucanas o caminho deve ser a seção de celulares, de eletroeletrônicos e de 
eletrodomésticos. A rede tem força nesses segmentos, e a venda de eletros combina com o varejo 
virtual. 
 
O setor de eletros é o terceiro mais vendido e representa 9% do total das vendas virtuais. 
Grandes empresas focam nesse nicho e alteram o mix: o site da Livraria Saraiva , por exemplo, 
oferece produtos que a empresa não vende nas lojas físicas, como linha branca de eletros. 
 
“Algumas grandes empresas do varejo ainda têm presença tímida na Internet, e isso deve mudar 
nos próximos anos”, garante Torquato. Ele explica que o número de brasileiros compradores on-
line está em cerca de 5 milhões de pessoas, mas 18 milhões são pesquisadores ativos — aqueles 
que procuram o produto na Internet e comparam preços antes de decidir onde irão comprar. 
 
O dado se torna ainda mais relevante quando constata-se que, para cada compra realizada on-
line, pelo menos outras quatro são feitas por pessoas que pesquisaram na Internet. “Quem não 
está na web, perde espaço; não está só deixando de vender para o consumidor, mas para um 
grande número de pessoas que formam opinião. O cliente pesquisa pelo computador, atravessa a 
rua e compra na loja física. A empresa que não está nesse esquema, deixa de atingir esse 
público”. 
 
 
 
 



Lucro 
 
Ontem saiu o balanço da Casas Pernambucanas. Segundo analistas de varejo, a situação 
financeira da empresa está equilibrada. O resultado de 2005 deixa clara a estratégia de 
investimentos para expansão: R$ 42 milhões foram investidos em ‘mobilizado’, ou seja, instalação 
em novos espaços, armazéns e outros.  
 
O lucro líquido fechou em R$ 51 milhões, variação superior de 0,13% em relação ao ano anterior. 
O lucro não teve evolução significativa, mas a receita bruta cresceu 9,5%. “A receita bruta 
aumentou significativamente, em proporções maiores que o lucro”, comenta Alexandre Zanata, 
analista e professor de finanças do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A 
empresa faturou R$ 2,6 bilhões em 2005. Em 2004, a receita bruta foi de R$ 2,4 bilhões. 
 
Segundo ele, “algumas dessas variáveis cresceram: despesas operacionais, gerais e 
administrativas. A empresa está se reestruturando”. Os indicadores de aumento de investimentos 
e da receita, explica Zanata, vão de encontro com a tendência de uma atuação mais agressiva da 
rede para ser mais competitiva e melhorar a eficiência.  
 
“A empresa parece se preparar para dar um salto no mercado. Quando quer mudar a estratégia, 
não o faz apenas com a estrutura; tem que ser remodelada e canalizar novos investimentos”, 
garante Zanata. 
 
Os investimentos mais significativos foram na adequação de imóveis (alugar imóveis, reformar e 
construir loja no lugar). A demanda para nova loja ou a adequação de novos pontos requer 
gastos, que subiram para R$ 26 milhões. Em 2004, totalizavam R$ 17 milhões. 
 
Os gastos com implantação de sistemas e métodos, ou seja, estudos de projetos, subiram de R$ 9 
milhões em 2004 para R$ 15 milhões no ano passado. Aí estão incluídos investimentos em 
pesquisas e treinamento de funcionários, necessários para o projeto de mudanças da empresa: 
para expandir abrindo mais dez lojas nesse ano e atingir um público com poder aquisitivo mais 
elevado do que a clientela tradicional, a Pernambucanas precisa investir no desenvolvimento de 
roupas mais sofisticadas, com tecidos finos, e designers capazes de captar as tendências de moda 
para adaptá-las ao consumidor que não está disposto a pagar caro por uma roupa. 
 
A rede aumentou a participação em outros investimentos. Os investimentos em controladas 
subiram de R$ 63 milhões em 2004 para R$ 87 milhões em 2005. “A Casas Pernambucanas pode 
ter canalizado recursos absorvendo o controle de outras empresas, ou aumentando a participação 
daquelas que já controla”, diz o analista.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 mar. 2006, Comércio, p. B-4. 
 


