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 O Brasil do Segundo Império era uma economia fortemente dependente do trabalho 
escravo. A ignomínia da servidão forçada causava sérios prejuízos à imagem do país. Desde 1845, 
a marinha britânica apreendia qualquer embarcação que atravessasse o Atlântico transportan-
do escravos vindos da África. O escravagismo no Brasil estava se tornando insustentável. Em 
1850, por iniciativa do ministro da Justiça Eusébio de Queirós, foi promulgada a lei que proibia 
o tráfico de escravos para o país. A partir da segunda metade do século XIX, a mão de obra es-
trangeira passou a ser cada vez mais desejada e o Brasil tornou-se um país francamente aberto 
à imigração.
 A despeito da mancha da escravidão, o país era tido na Europa como um lugar exu-
berante, um paraíso nos trópicos e uma terra de oportunidades. Essa percepção idealizada 
certamente terá chegado ao conhecimento do jovem Herman Theodor Lundgren, nascido em 
1835 na antiga cidade sueca de Norrköping, fundada em 1350, a 170 km de Estocolmo. Seu pai 
era dono de uma pequena indústria e pertencia a uma linhagem familiar formada por comer-
ciantes, industriais e navegadores. Aos vinte anos de idade, e vivendo numa Suécia acossada 
por grave crise econômica e alimentar, Herman Lundgren inspirou-se no espírito aventureiro e 
empreendedor herdado da família e decidiu viver e trabalhar no Brasil, onde aportou em 1855, 
no Rio de Janeiro.
 Na chegada, um acidente com o veleiro em que viajava custou-lhe vinte dias de inter-
nação hospitalar. Recuperado, Herman foi prospectar negócios no Nordeste do país, primeiro 
em Salvador e depois no Recife, onde finalmente estabeleceu-se. Começou como intérprete 
de comerciantes estrangeiros que chegavam ao porto; pouco depois, montou um escritório de 
corretagem de navios e passou a atuar na exportação de produtos locais. Não demorou muito, 
foi investido das funções de representante consular dos países nórdicos no Recife.
 Começava ali uma aventura empresarial única, uma trajetória familiar singular, que pe-
los 164 anos seguintes moldaria uma das mais fascinantes sagas da história econômica brasileira. 
As gerações que se seguiram ao patriarca Herman Theodor Lundgren cresceram, prosperaram, 
enfrentaram atribulações. Nesse processo, entretanto, muitos valores surgiram e consolida-
ram-se. Eles constituem o fio condutor do que se lerá a seguir e podem servir para pautar uma 
bem-vinda coesão familiar. São, afinal, legados e exemplos de vida construídos por uma família 
de empreendedores que protagonizou um capítulo importante da história social do Brasil. 

Uma história singular
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Origens
“Desde 1845, os primeiros grupos de imigrantes apinhados ao sol e à chuva no convés 
dos veleiros, deram o sinal de partida. Era o início da imigração em massa que levaria 
um quinto dos suecos – um milhão em uma população total de cinco milhões – pelo 
caminho do exílio. A grande maioria dirigiu-se aos Estados Unidos, mas houve quem 
escolhesse países da América do Sul, inclusive o Brasil. Entre eles, Herman Theodor 
Lundgren.” ( Jacques Marcovitch, in “Pioneiros e Empreendedores”, p. 30)

 Tão logo chegou ao Brasil, Herman Lundgren percebeu que a economia do país pa-
recia estar adotando um ritmo de crescimento razoável, em especial no tocante ao comércio 
exterior. Havia forte demanda por serviços ligados à exportação, desembaraço de cargas, des-
pacho de documentação, fornecimentos de toda ordem para os navios. Decidiu trabalhar nessa 
área até que reunisse capital suficiente para ele próprio produzir, vender e exportar.
 No Rio de Janeiro, a capital do Império, esses tipos de serviço já estavam dominados 
por gerações de profissionais que operavam em torno do porto. Herman foi pesquisar o ter-
reno no porto de Salvador, mas também não se convenceu. Seguiu então mais para o norte, 
até Recife, onde logo viu que a concorrência era pouca e as necessidades, prementes. Decidiu 
estabelecer escritório no Cais da Lingueta e juntou a força de vontade a seus conhecimentos 
dos idiomas inglês e alemão para prestar serviços a comerciantes estrangeiros com negócios 
naquele porto. Foi muito bem-sucedido.

Um sueco nos trópicos

Vista da cidade do Recife 
em 1855

Vista do Centro do  
Rio de Janeiro em fins do séc. XIX 
(Foto de Marc Ferrez)
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“Logo, o corretor de navios com trânsito fácil nos negócios e nos relacionamentos 
sociais, pelo muito e o correto participar dos negócios de estrangeiros, resultaria 
designado representante consular. O que, se aumentou o trabalho, dobrou as 
possibilidades de progresso.” (Hernâni Donato, in “100 Anos Pernambucanas”, p. 36)

 A terra e o clima eram estranhos para o jovem sueco, mas nada o demovia do projeto 
de viver e prosperar nessa terra de oportunidades. No texto citado, Donato anota que “bas-
taram dois anos de acelerada atividade no sempre movimentado escritório do ship-chandler 
para que se tornasse o melhor dos bem-sucedidos controladores em aprontar navios, movi-
mentar cargas e intermediar negócios”.

Cais da Lingueta, Recife, séc. XIX

Os primeiros tempos

“ 

O pontapé [foi] quando o fundador chegou. Esse foi o 
marco que inicia toda essa história. É quando ele realmente 
decidiu vir para o Brasil. E o que me deixa muito curiosa é o 
porquê de ele ter vindo. E a gente fica, às vezes, viajando, eu e 
as minhas primas, pensando porque ele deixou a Suécia para 
vir para o Brasil. Ele deixou a família dele lá, inteira, ele tinha 
irmãos, a família tinha um empreendimento lá, e ele largou 
aquilo para viver uma aventura. E essa aventura, por ‘n’ fatores, 
continua até agora. ” Liesellote Maria Pereira Lundgren Martinez

“ Até uns 13, 14 anos eu realmente não tinha muito conhe-
cimento sobre a história da minha família, da família Lundgren. 
Eu nem sabia que eu era da família Lundgren, porque eu não 
tenho o sobrenome, mas acho que depois que o Conselho de 
Família começou a organizar alguns projetos e atividades, eu 
tive mais interesse em conhecer a história da minha família e 
em perguntar para os meus pais. E foi assim que eu conheci 
como surgiu. ” 

Max Mitteldorf

“ O que eu conheço é o que foi passado pelo meu pai 
[Alberto Altenburg]. Não é muito intenso. O que nós sabe-
mos são poucas coisas, mas com muito detalhe afetivo que 
vem do meu pai, que é mais da parte da minha avó, a minha 
bisavó. Mas não é muita coisa, ao ponto de conhecer a fundo 
a história. Eu sei, assim, o básico, e um pouco a mais quando 
é da parte da mãe do meu pai, da avó do meu pai, coisas 
assim. ” 

Iara Caldeira Saldanha Altenburg

“ Veio imigrante sueco para cá, se estabeleceu no Reci-
fe, começou o negócio, foi ficando e foi tendo, enfim, vários 
descendentes. Eu sou um desses. Resumindo, essa seria bem 
a história. Tem, obviamente, várias coisinhas aí no meio, muita 
anedota, mas acho que, pensando um pouco mais a fundo, 
pelo menos na parte mais próxima à minha, da família, nós 
nunca tivemos muito essa discussão de olhar para trás em ter-
mos da família. A gente discutia coisas mais recentes, vamos 
dizer assim. Acho que nunca passava muito dos meus avós, em 
termos de voltar no tempo. ” 

Alexander Mitteldorf
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“ Ele falava sueco, alemão, inglês. E eu sei que ajudava 
muita gente a arrumar a documentação [para embarque e ex-
portação]. Começou a estudar para saber o que precisava, na 
época, e viu que faltava pólvora. Resolveu fazer a fábrica de 
pólvora Elephante e depois disso começou a história de teci-
do também, lojas, lá em Paulista. Que eu saiba, é isso aí. ” 

Andreas Lundgren Altenburg

“ Veio para o Brasil sem muito dinheiro, mas muito capaz, 
conhecedor de várias línguas. Trabalhou, antes de desenvolver 
alguma coisa, em um escritório aduaneiro e, através desse tra-
balho, percebeu várias oportunidades de negócios. Montou 
uma fábrica de pólvora, uma vez que ele tinha visto que no 
Brasil toda pólvora era importada, e então ele resolveu tra-
zer e montar uma fábrica. Depois ele percebeu que era difícil 
transportar essa pólvora, e então ele montou uma frota de 
navios, que pudessem transportar essa pólvora Brasil afora. 
Começou a entender também um pouquinho do mercado 
de tecidos, virou sócio de uma empresa de tecidos de que 
ele gostou e quis comprar a empresa, mas eles não deixaram, 
então ele montou a sua própria fábrica de tecidos. Aí come-
çou a história de como distribuir esse tecido, e ele falou: ‘Va-
mos abrir uma loja’. Em 1908, inauguraram a primeira Casas 
Pernambucanas. A partir daí, o negócio foi se desenvolvendo 
sempre. Ele faleceu um ano antes da fundação da empresa, 
em 1907, e quem fundou e tocou a empresa na prática foram 
os cinco filhos, mais especificamente quatro dos filhos dele. 
Eu sou descendente do filho mais velho, também chamado 

Herman, Herman Júnior. Esse meu bisavô foi ‘excluído’ da so-
ciedade porque ele deixou Recife, deixou lá a filha dele, minha 
avó, e foi morar no Rio de Janeiro. E os irmãos, não sei bem o 
que houve, meio que falaram: ‘Então vai, mas também você 
não faz mais parte aqui do nosso negócio’. A empresa foi cres-
cendo, principalmente baseado no esforço do Frederico, do 
Alberto e também do Arthur Lundgren. A empresa cresceu 
muito, sempre de uma forma bastante profissional, trazendo 
executivos de fora. Inclusive, um dos executivos de fora foi 
meu avô [Werner Mitteldorf], que era um engenheiro alemão 
contratado pela família para fazer a gestão da fábrica de teci-
dos lá em Rio Tinto, onde minha mãe nasceu. Sem dúvida ne-
nhuma o momento inicial de empreendedorismo dos irmãos 
[filhos de Herman Theodor Lundgren] deve ter sido uma coisa 
sensacional, e todos eles tiveram muitos filhos. Seria muito fá-
cil eles pegarem os filhos deles e colocarem no negócio. Isso 
eu acho que nunca aconteceu. Desde cedo houve um empre-
endedorismo muito grande, uma humildade grande também, 
de trazer executivos de fora e de buscar conhecimento. Esse 
DNA da fundação é sensacional. ” Martin Mitteldorf

“ Em uma época em que as coisas eram muito diferentes, 
que navegar da Europa para o Brasil envolveria uma série de 
riscos, só uma pessoa muito corajosa, ou muito louca, ou mui-
to necessitada tomaria essa decisão. E, sem dúvida, o nosso 
antecessor, o sueco imigrante, foi uma pessoa muito corajosa. 
A história que eu conheço, não sei se é a certa, é que ele che-
ga ao Rio de Janeiro para empreender. Ele era um mercante, 
um bom trader de tecidos. Ele percebe que o Rio não é um 
mercado fácil para ele operar, que já tem muito concorrente. 
E ele decide ir para o Nordeste. Vai para o Nordeste e lá funda 
uma estoparia, e quem transforma a estoparia em negócio, em 
comércio, é a segunda geração. A segunda geração tem esse 
marco empreendedor. ” 

Derek Lundgren Bittar

“ Essa família é pioneira na industrialização do Nordes-
te, com fábricas, com distribuição de produtos e serviços. Ela 
foi uma família muito inteligente na logística daquela época 
– não podemos comparar com a logística de hoje. Ter uma 
percepção do mercado, e saber o que vender para as classes 
C e D, que sempre foi o grande mercado dessa companhia, 
foi fundamental. Ao mesmo tempo, eles também tinham um 
lado de tratar os empregados de uma maneira diferente das 
outras empresas. Eles eram superflexíveis, sempre respeitaram 
muito os empregados e, desde cedo, se preocuparam em ter 
profissionais muito qualificados do lado deles. Essa empresa 

tinha vários gerentes, administradores e diretores que eram 
alemães, judeus fugidos da guerra: o Sr. Guilherme Lilenfeld, 
o Sr. Karl Greiner, o Sr. John Lloyd. O pai do meu sogro, o Sr. 
Karl Georg Rüger, trabalhou nas fábricas de tecidos e lá conhe-
ceu sua esposa Anita Lundgren Rüger. Eram pessoas formadas, 
com uma educação muito boa, capazes de enxergar o merca-
do de uma maneira diferente, com uma visão moderna do que 
ia acontecer no varejo no Brasil. E é por isso que as pessoas 
dizem que onde tinha uma igreja, tinha um Banco do Brasil e 
uma Casas Pernambucanas ao lado. Chegaram a ter mais de 
700 lojas no Brasil inteiro. ”Francisco Antunes Maciel Müssnich
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Marcos 
Históricos  Malgrado as dificuldades iniciais, aos poucos Herman Theodor Lundgren foi se adap-

tando à cidade que adotou e não demorou muito para que conquistasse espaço nas rodas 
sociais e de negócios do Recife da segunda metade do século XIX. As atividades do escritório 
no Cais da Lingueta iam de vento em popa e a remuneração que amealhava pelos seus serviços 
já lhe permitia sonhar com voos mais altos. A inquietação do espírito empreendedor movia os 
movimentos do jovem sueco. 
 De fato, bastaram dez anos de trabalho duro para que Herman Lundgren instalasse o 
seu primeiro empreendimento industrial no país, a Sociedade Anônyma Pernambuco Powder 
Factory, fabricante da renomada pólvora Elephante.

“Com o aumento do movimento do porto, cresciam também os negócios de 
Lundgren. Observando que a pólvora inglesa chegava ao Brasil a preços elevados 
e que a única fábrica existente no Brasil – a da Estrela, em Magé, no Rio de 
Janeiro – não bastava para o consumo interno, ele decidiu criar a fábrica própria 
nas cercanias de Recife. Escolheu o local conhecido como Ponte de Carvalho, 
no município do Cabo, suficientemente próximo do porto, sobretudo depois 
da inauguração de uma estação da Great-Western of Brazil Railway, mais tarde 
Rede Ferroviária do Nordeste, que partia da capital pernambucana em direção 
a Maceió. [...] Há uma controvérsia sobre a data da inauguração da fábrica, que 
teria sido, segundo alguns, em 1861 e, segundo outros, em 1866, mas o fato é que 
o seu início coincidiu com uma grande ampliação do mercado governamental. 
Como se recorda, no dia 12 de novembro de 1864, Solano López deu ordens para 
a captura do navio brasileiro ‘Marquês de Olinda’. No mês seguinte, ordenava 
a invasão da então província de Mato Grosso. Começava a guerra do Paraguai. 
Enquanto durou o conflito, é certo que não faltaram encomendas.” (Marcovitch, 
op. cit., p. 35-36)

 O fim da guerra do Paraguai, em 1870, coincidiu com uma prova inconteste das reais 
intenções de Herman. Em definitivo, ele adotou o país que escolheu para viver: decidiu natura-
lizar-se e obteve a cidadania brasileira.

Corrida de obstáculos 

Casarão dos Lundgren  
na cidade Paulista (PE)
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À esquerda, no sentido horário,  
Ana Elizabeth e Herman Lundgren;  
o casal e os seus cinco filhos;  
Ana Louise Lundgren; Frederico João, 
Guilherme Alberto e Arthur Lundgren

 Quatro anos depois, Herman conheceu Ana Elisabeth Stozenwald, então preceptora 
dos filhos de um comerciante recifense, e com ela casou-se em 1876. Tiveram cinco filhos: Her-
man, Frederico João, Guilherme Alberto, Arthur e Ana Louise.
 Nos primeiros anos do século XX, com os filhos já participando dos negócios pa-
ternos, a meio caminho de uma ampliação do negócio da pólvora, Herman Lundgren decide 
redirecionar o seu foco empresarial. Foi quando resolveu entrar no ramo têxtil. Capitalizado, 
não teve dificuldades em adquirir o controle de uma pequena fábrica de tecidos localizada 
no então distrito de Paulista, município de Olinda, próximo a Recife. Modernizou e ampliou a 
fábrica, comprou maquinário de ponta, cuidou de qualificar a sua mão de obra.

“Embora a finalidade da compra fosse a de produzir tecidos, Herman começou a 
reconstruir não pelo galpão nem pelos teares, mas pela gente que ali habitava e 
trabalhava. Determinou a construção de uma vila operária, formada por casas de 
tijolos e cobertas de telhas. Nelas alojou o pessoal transferido das palhoças e fez 
com que estas ardessem num fogaréu cujo sentido era queimar o passado e iluminar 
uma outra época. Com o passar do tempo, essa vila operária transformou-se no 
município de Paulista.” (Hernâni Donato, op. cit., p. 49)

 Entrava em plena operação a Companhia de Tecidos Paulista, destinada a marcar épo-
ca na produção e na distribuição de tecidos de qualidade para um amplo leque de públicos em 
todos os cantos do país. 
 A grande expansão que se seguiu não foi testemunhada por Herman Theodor 
Lundgren, o fundador, que faleceu em fevereiro de 1907. Ele gostaria de saber que sua in-
dústria, anos depois, chegou a empregar 25 mil funcionários, na fábrica e fora delas; e que 
era voz corrente no sertão nordestino que “em Paulista tem chafariz de leite e barreira de 
cuscuz”. Era um empreendimento modelo. Em Paulista, além da fábrica, havia gente plan-
tando eucalipto para alimentar as caldeiras, outros tantos criavam gado e cavalos puro-
-sangue para corridas, todos contavam com ótima infraestrutura urbana, a água era limpa, 
os moradores tinham acesso à educação e à assistência médica universal. Herman Lundgren 
deixou sua marca.
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 Com o propósito de dar vazão à produção crescente de tecidos da Companhia de 
Tecidos Paulista, os filhos de Herman Lundgren decidiram também ingressar no setor varejista. 
Em 1908 foi aberta a primeira loja, sob o nome de Lojas Paulista, denominação esta que foi dada 
às lojas inauguradas em Pernambuco e, posteriormente, em outras partes da Região Nordeste, 
em referência à localidade onde estava situada a fábrica de tecidos. 
 Com o êxito do negócio no varejo, Arthur Lundgren e a mãe, Ana Elisabeth, constitu-
íram uma sociedade específica para a rede de lojas que vendiam os produtos produzidos pela 
indústria tocada pelos Lundgren. A nova empresa ganhou o nome de Arthur Herman Lundgren 
& Cia. Já na década de 1910, com a expansão para o Sul-Sudeste, a rede de lojas passou a ser 
identificada pelo nome que se popularizou por todo o Brasil: Casas Pernambucanas.

“Nas Casas Pernambucanas consignavam-se os tecidos da Companhia de Tecidos 
Paulista a caixeiros-viajantes, mascates e atacadistas dessa e de outras praças dos 
estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina. 
Nas lojas também se comercializava a pólvora que os Lundgren fabricavam desde 
1861, no município do Cabo, na região do Recife, a denominada Pólvora Elephante, da 
Pernambuco Powder Factory. [...] Esta sociedade [Arthur Lundgren & Cia.] é que veio a 
ser proprietária das marcas e do título de estabelecimento Casas Pernambucanas, que 
se tornaram um símbolo do comércio varejista nacional, cujas lojas se espalharam em 
todos os rincões deste imenso Brasil. No final da década de 1920, tendo se disseminado 
dezenas de filiais da Casas Pernambucanas, tal sociedade de mãe e filho passou a ser 
de responsabilidade limitada, sob a denominação de Arthur Lundgren & Cia Ltda., dela 
se retirando a mãe, Ana Elisabeth, e nela ingressando mais três de seus quatro filhos, 
irmãos de Arthur, a saber: Guilherme Alberto Lundgren, Frederico João Lundgren e  
Ana Louise Lundgren Groschke, não participando dessa sociedade o quinto filho, 
Herman Lundgren Junior.” (Peter de Camargo, in “100 Anos Pernambucanas”, p. 9-10) 

Arthur Lundgren (dir.) em visita à 
Companhia de Tecidos Paulista 

 Foi a primeira das reorganizações societárias de um negócio que então já se revelava um 
sucesso absoluto de vendas e de inserção no imaginário popular. Casas Pernambucanas conver-
teu-se em uma marca poderosa e com presença marcante na vida das famílias brasileiras. 
 “Seriedade absoluta”, “Onde todos compram”, “Filiais em todo o Brasil” são slogans 
reconhecidos de um empreendimento que nas décadas de 1940-50 tornou-se a maior rede 
varejista brasileira.
 Uma nova reorganização societária deu-se em 1949, quando a Arthur Lundgren & Cia. 
Ltda. passou a denominar-se Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas, a sociedade 
detentora, exploradora e licenciadora da marca Casas Pernambucanas.
 Os negócios não paravam de crescer enquanto a família também se ampliava. No meio 
do caminho havia algumas pedras; umas foram naturalmente removidas, outras tornaram-se obs-
táculos. A expansão da rede de lojas e os pesados investimentos industriais obrigaram a família 
a dedicar tempo e atenção aos problemas de gestão que começavam a pipocar. Administrar o 
conglomerado passou a ser um desafio hercúleo.
 Outra reestruturação societária foi levada a cabo em 1975. Dessa vez, alguns espinhos 
ficaram pelo caminho.

No sentido horário, filiais da 
Pernambucanas no Largo do 
Arouche, em Adamantina (1954)  
e em São João da Boa Vista (1931)
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Volta por cima

“ Na década de 1970, a empresa foi cindida em dois gran-
des grupos. A minha avó, que a princípio tinha perdido as 
ações dela porque meu bisavô [Herman Theodor Lundgren Jr.] 
foi excluído do negócio, recebeu ações de uma tia-avó e vol-
tou para a sociedade. Quando me dou conta, fazíamos parte 
de um grupo empresarial que tinha duas grandes empresas, 
uma no Nordeste e outra no Sul-Sudeste, e tínhamos uma 
participação relevante nas duas, depois da cisão. Na década 
de 1990, uma dessas empresas faliu por uma série de motivos, 
principalmente de gestão, e isso foi um impacto bastante im-
portante na nossa família. Comecei a olhar para aquilo tudo 
e falei: ‘Puxa, o que será que está acontecendo? Será que a 
gente não tem que fazer alguma coisa?’. Foi quando comecei a 
me aproximar do que sobrou, que foi a Casas Pernambucanas 
São Paulo. E comecei a me envolver mais com a história. ”Martin Mitteldorf

“ A relação tensa não impediu que os grupos mantives-
sem relações profissionais cordiais. Há muitas histórias du-
rante essa trajetória, que foram momentos mais críticos. Eu 
me recordo do meu sogro [Karl Herman Rüger] participando 
de uma assembleia em que tinha havido um impasse; o outro 
lado apresentou dois revólveres dentro de uma caixa, propon-
do um duelo. Acabou que a assembleia não se realizou. Eram 
questões muito difíceis e delicadas. Enquanto a Dona Helena 
[Erenita Helena Groschke Cavalcanti Lundgren] foi presidente, 
as relações eram melhores. Depois que ela deixou a presidên-
cia, as relações se deterioraram muito e eu fico feliz de ver 
hoje o renascimento de uma grande harmonia entre todos os 
grupos. Isso é fruto do amadurecimento de todos os partici-
pantes, de todas as holdings. Evidentemente, em alguns mo-
mentos há algumas divergências, faz parte. Por isso é impor-
tante fazer movimentos de profissionalização da companhia. 
Quando você tem uma família que quer ser muito presente, 
todo mundo quer mandar, acaba dando uma grande confusão. 
Hoje, aos poucos, há uma profissionalização e a companhia 
começa a dar a volta por cima. ” 

Francisco Antunes Maciel Müssnich

“ Eu sou uma das pessoas bem neutras na família, que 
consegue permear bastante as pessoas. Eu tenho uma coisa 
que é saber escutar bem. Inédito isso ou não, as pessoas real-
mente gostam de vir para me contar coisas difíceis com que 
elas lidam, principalmente com a minha família: situações di-
fíceis, questões pessoais que elas passaram, brigas e intrigas 
é o que eu mais sei. Do passado um pouco menos, mas do 
presente e de um passado mais curto, as intrigas são o que eu 
conheço bastante. ”Liesellote Maria Pereira Lundgren Martinez

“ É muita gente, muita história, muita divisão, é muito atri-
to [que] família grande vai ter. Dividiu cada um para um lado e, 
então, é meio complicado mesmo. Mas eu vejo outras famílias 
aí com aquela coisa forte, da família. Tem atrito? Tem. Mas ali 
fica, ali resolve. Aqui, não. Aqui é tudo levado muito para o 
lado pessoal. Essa falta de conhecimento da parte histórica 
é algo que sempre existiu. É triste, de certa forma, mas vale 
como exemplo para mudar as coisas. Quando fui ao museu 
[Memorial Herman Theodor Lundgren], você fica assim: ‘Meu 
Deus, que coisa mais linda, que coisa mais carinhosa!’. Tanta 
gente queria, talvez, ter um histórico assim. Não é todo mun-
do que tem a possibilidade de ir a um museu para saber a his-
tória da sua própria família, não é? E de ver toda a sua origem. 
Eu me sinto chateada por não ter tanto conhecimento como 
deveria ter. Hoje em dia, mais. Agora, que tenho 30 anos, eu 
vejo a necessidade disso e vou, de certa forma, correr atrás. 
Eu tenho que correr atrás. Não só eu, mas muita gente. ” 

Iara Caldeira Saldanha Altenburg

“ O RH, na época, me requisitou e eu fiquei cuidando de 
férias dos funcionários de todas as lojas, transferências e essa 
movimentação específica. Nós tínhamos muitos funcionários. 
Aí surgiu uma vaga como subgerente, na Propaganda. Nessa 
época eu tinha feito um trabalho muito bacana para o geren-
te da área de Propaganda, com relação aos motoristas. Eu fiz 
uma ficha que dava condições de ele acompanhar a pessoa 
que saía em férias, quem faltava, o motorista de Kombi, da 
Rural Willys, do Jeep e por aí afora. No final do ano de 1970 
eu fui para a Propaganda e fiquei 33 anos. Destes, 18 anos eu 
fui titular. Aí comecei a inaugurar lojas. Tudo exemplo daquele 
senhor lá, do Senhor Joventino, que me deu as coordenadas 
iniciais sobre como era o comportamento da empresa. Come-
çou uma nova etapa na minha vida. Até aquela época, as lojas 
inauguravam e [era] o gerente quem cuidava, com orientação 
de um memorando que seguia daqui. E o gerente tirava fotos e 
mandava para a área dele, que se chamava Controle das Filiais. 
Punham numa pasta, com outras fotos, e começaram a man-
dar para a Propaganda. [Assim] nasceu o memorial. Chegou 
a um ponto que começou a fazer um volume enorme, e eu 
falei para o meu chefe: ‘Nós precisamos dar uma organizada 
nisso’. Ele perguntou: ‘O que você quer fazer?’. ‘Vamos com-
prar pastas e pôr isso em ordem alfabética: de Adamantina até 
Xanxerê’. Acumulou todo esse volume de fotografias, eu fui 
guardando, meu Deus do céu! Temos que fazer alguma coisa. 
Essa firma tem muita história, vamos ter que juntar tudo isso 
para contar essa história. E a história está lá. ” 

Ugo Souza Trajano
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“ Houve uma operação – eu brinco que foi a maior ope-
ração de swap de ações da década de 1970 – em que há uma 
troca das ações. Foi um swap em que o núcleo da Erenita 
Helena fica com 50% das ações paulistas e 0% das ações nor-
destinas. Ela abriu mão para ter a participação deles aqui. 
Essa operação é muito importante para a história da família. 
Porque o núcleo nordestino continua com participações cru-
zadas com a família dos meus avós, e da Alphalund também, 
imagino que da Rumisa também. Mas a Helena saiu. Então, 
ocorre a falência do Nordeste – imagino que isso tenha sido 
em 1985 aproximadamente, porque eu tinha dez anos quan-
do a história inteira e a minha casa pessoal caíram. Ali eu so-
fro uma série de consequências dessa soberba. Acho que o 
que define a quarta geração é a soberba, e ela permeia para 
a quinta geração: ‘Chega disso, a gente não é assim’. Naquele 
momento havia uma proximidade muito grande, pessoal, do 
meu tio Frederico – que era quem, empoderado pela minha 
avó, liderava o grupo carioca – com os líderes no Nordeste, 
que eram Nilson [Nogueira Lundgren] e Cau [Carlos Noguei-
ra Lundgren]. Os dois grupos quebram. E nesse processo de 
quebra há muita dor familiar. ” 

Derek Lundgren Bittar

“ A história é a seguinte: existia um grupo de acionistas 
que era liderado por dois irmãos, Axel e Herman (filhos de Al-
berto Lundgren), que tinham 33% das companhias, em conjun-
to. A família do meu sogro, Karl Herman Rüger, e sua irmã, In-
geborg Elizabeth Mitteldorf, tinham 17%. E dois outros grupos 
tinham, cada um, 25%: o grupo da Helena Lundgren e o grupo 
Nogueira Lundgren. Em algum momento da década de 1970, 
quando eles estavam fazendo uma reestruturação, algumas 
ações que hoje estão na Zodiac – que é a holding que, somada 
com a Nova Pirajui S.A. [Nopasa], dá os 50% do lado da família 
da Dona Helena – ficaram de fora dessa reestruturação. O que 
aconteceu foi que houve uma queda de braço entre a família 
Nogueira Lundgren e a família da Dona Helena através do seu 
ex-marido, Robert Bruce Harley, e preferiu-se fazer uma cisão 
em vez de brigar. Qual era a cisão? Cinquenta por cento de 
Pernambucanas São Paulo ficariam nas mãos de Dona Helena. 
Ou seja: a família Nogueira Lundgren, que tinha 25%, saía de 
São Paulo e, em contrapartida, ficaria com 50% de todas as 
outras Casas Pernambucanas que existiam, uma de Fortaleza 
e uma do Rio de Janeiro, mais as fábricas Rio Tinto e Paulista. 
Foi feita uma divisão e os grupos do Nordeste se separaram: a 
família Nogueira Lundgren tinha 50% da empresa de Fortaleza 
e do Rio de Janeiro; e os outros 50% eram dos irmãos Axel e 
Herman, e da família do meu sogro e sua irmã [Ingeborg]. Na 
empresa em São Paulo, 50% ficavam com a família do meu so-
gro; sua irmã, com 17%; e a família de Herman e Axel, com 33%. 
E os outros 50% pertenciam à família de Dona Helena Lund-
gren, através da Nopasa e da Zodiac. Quando houve o movi-
mento dessa cisão, meu sogro constituiu uma holding para a 
empresa de São Paulo. Foi essa a origem da Rumisa. Só que 
a Rumisa – quer dizer, Rüger Mitteldorf S.A. – acabou sendo 
uma Ltda. Só mais tarde é que essa empresa virou uma S.A. de 
verdade. E hoje ela é 50% da Karin Rüger Antunes Maciel Müs-
snich e 50% da família Mitteldorf (Klaus, Dirk, Hans e Martin). 
E a convivência é muito boa. Depois, a Tabu, que era desses 
dois irmãos, Herman e Axel, se cindiu e veio a Alphalund, que 
também ficou com 17%. A Rumisa, a Tabu e a Alphalund fize-
ram um acordo de acionistas em 2012, que foi recentemente 
prorrogado, dando muito conforto e segurança a esse grupo 
de acionistas com 50% de São Paulo. ” 

Francisco Antunes Maciel Müssnich

“ A quarta geração não foi preparada para trabalhar o ati-
vo e passá-lo adiante. Eu não consigo identificar esse tipo de 
padrão. Talvez a terceira geração tenha recepcionado muito 
bem o ativo, mas não treinou a quarta geração nesse momen-
to de passagem. A quarta geração é uma geração que não se 
formou academicamente, não teve experiência de mercado 
para trazer paradigmas para dentro da operação, para dentro 
da governança da empresa, que permitissem uma sucessão 
fluida. É uma parte de nossa história da governança que eu ain-
da não consigo entender bem. Eu acho que o psicológico do-
minante é que a terceira geração era muito poderosa no Brasil, 
muito rica e não precisava se preocupar com assuntos chatos. 
Grosso modo, é isso. A quarta geração como um todo, não 
estou falando de ninguém em específico – claro que para isso 
há exceções – cresceu em uma bolha. Uma bolha familiar de 
muito dinheiro, muita influência, muito poder. Não precisava 
se especializar, não acreditava na necessidade de ser humilde 
em uma carreira e executar criando calo na mão. Essa geração, 
como um todo, tinha uma soberba, e essa soberba influen-
ciou os diversos núcleos, não somente nos meus 50%, mas 
nos outros 50% em que havia diversos donos na companhia. 
A Pernambucanas não é uma empresa de dono. Dono é dono 
de gado. É uma empresa de empreendedor. É uma empresa 
colaborativa. Você, como acionista, tem que saber colaborar. 
Se você não sabe colaborar, o grupo não vai te aceitar. ”Derek Lundgren Bittar

“ A falência de uma parte do grupo na década de 1990 
não foi boa. [Entre] a década de 1970 e 2000, passou uma nu-
vem negra em cima da história da companhia e da família. A 
partir do começo do século, obviamente com altos e baixos, 
começamos a dar a volta por cima. Em 2002, contratamos um 
executivo, o Marcelo Silva, que foi extremamente importante 
para a companhia: nos ajudou a dar um passo enorme, a voltar 
a imbicar a empresa para cima. Os últimos anos, na década de 
2010, foram extremamente importantes porque conseguimos 
alinhar 100% dos sócios em relação ao que eles esperavam 
da companhia. O ano de 2012 foi muito importante tanto do 
ponto de vista da estratégia da companhia, como do ponto 
de vista societário para nós, as holdings Alphalund, Rumisa e 
Tabu, porque passamos o passado a limpo e construímos um 
acordo de funcionamento muito legal, muito poderoso. [Os 
anos] de 2015 e 2016 também foram muito importantes para 
a companhia, porque houve uma crise muito grande no Brasil, 
passamos por momentos muito difíceis, mas como tínhamos 
uma estratégia adequada, definida em 2012, passamos bem 
pela crise e conseguimos sair fortalecidos como empresa. 
Nessa época houve também a doença da Doutora Anita [Lou-
ise Regina Harley, que, em 1990, sucedeu a mãe, Helena Lund-
gren, na presidência da Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas 
Pernambucanas SP]. Ela teve um problema de saúde a partir 
do final de 2016, o que também ocasionou uma mudança so-
cietária importante para passar mais uma parte da história a 
limpo, mas do ponto de vista da outra holding, trazendo para 
a cena pessoas que estavam escondidas nessa história. ” Martin Mitteldorf
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“ Eu sou membro da quinta geração e acho que a quinta ge-
ração compartilha uma espécie de paradoxo, que é o paradoxo 
do amor e do ódio. Boa parte da quinta geração foi educada 
para não ter nada a ver com o negócio. Todos foram avisados: 
‘O fardo é grande’. E uma boa parte dessa geração, a mais bem 
formada – não falo por mim, falo pelos meus primos, com quem 
eu compartilho desse pensamento – decidiu tomar a liderança. 
Passamos por uma dificuldade, todos nós, de herdar uma par-
ticipação que tinha um fardo muito grande, uma briga familiar 
muito grande. E essa briga é famosa na mídia. Eu sou nascido em 
1975. Com dez anos de idade, eu olhava para esse negócio cha-
mado Pernambucanas e falava: ‘Meu Deus, que pesadelo!’. Eu 
via a minha mãe chorando todos os dias porque estava em briga 
com os irmãos. Eu via uma situação familiar que era um sonho 
de fim de semana, todos juntos, e passou para uma impossibi-
lidade de nos vermos, os primos, e, como criança, eu não con-
seguia entender aquilo, não entrava na minha cabeça. Por outro 

lado, nós temos um ativo maravilhoso, todo mundo brilha os 
olhos [para ele]. Não necessariamente pelo que nós vivemos 
como família, mas acredito que pelo que nós proporcionamos 
à família brasileira, que é esse amor por uma marca, essa paixão. 
Essa propaganda que foi revivida pela empresa, que é a pro-
paganda famosa do friozinho. Isso são coisas maravilhosas. Eu 
diria que a minha geração, que passou pelo pior momento, não 
como tomador de decisão, mas como aqueles que apoiavam os 
tomadores de decisão, nasce com essa dificuldade de amar uma 
coisa bonita. E hoje eu vejo que nós todos estamos aprenden-
do a amar essa coisa tão bonita. E a fazer a coisa certa. A coisa 
certa não é mais a que era antigamente, o trabalho individual. 
É o trabalho pelo coletivo. Nós – e eu acredito poder falar por 
todos que estão dentro dos 50% e alguns que estão nos outros 
50%, que eu já conheço bem – trabalhamos com a missão de 
fazer o negócio ser bonito e bom para o coletivo. Isso é muito 
bacana, sabe? ” Derek Lundgren Bittar

“ O grande desafio é unir. Na família, as brigas que os avós 
tiveram ainda ecoam para a quinta geração. E por ecoar na 
quinta geração, a união, que poderia ser feita de uma forma 
muito mais leve, muito mais sutil, de diversas formas, é muito 
mais complexa do que, enfim, se não tivessem ecoado tanto 
essas histórias de que um brigou com o outro, um mandou 
matar o outro. É até literal. Na primeira porta que você enxer-
ga na entrada da casa de Paulista tem uma placa bem grande 
em que está escrito exatamente isso: ‘A união faz a força’. Isso 
talvez fosse até um valor da própria família, na época. Por estar 
ali, enfim, é um valor da própria Pernambucanas. União é uma 
coisa muito importante, e é o que a gente tem mais dificul-
dade. Até porque, nesse momento exato, estamos tentando 
unir 100% da família, que por 40 anos, 30 anos, foi totalmente 
separada. Esse é um dos grandes objetivos, mas também um 
dos grandes desafios. ” 

Liesellote Maria Pereira Lundgren Martinez

“ Eu acompanhava, através dos relatórios que via em cima 
da mesa do meu pai [Dirk Herman Mitteldorf], conversava um 
pouco com ele, entendia que era um negócio do ponto de vista 
da gestão muito bem estruturado, com bons executivos, mas, 
do ponto da família, bastante complexo. E com pouco futuro, 
eu diria. Para evitar que esse futuro se concretizasse da forma 
como eu o estava vendo, e para tentar construir um futuro 
diferente para os meus filhos e para os filhos dos meus sócios, 
falei: ‘Acho que vale a pena contribuir para tentar mudar essa 
história’. Através do Fórum de Família eu consegui fazer essa 
aproximação. Eu nunca fui preparado, nunca almejei trabalhar 
na empresa da família. Na realidade, eu sempre fui incentivado 
a fazer outras coisas e a buscar o meu próprio caminho. Mas 
eu acompanhava a empresa da família mais ou menos de lon-
ge e comecei a olhar isso com alguma profundidade a partir 
de 2005, 2006, e a falar: ‘Puxa, tem alguma coisa errada aqui. 
Esse negócio não está indo bem, alguém precisa fazer alguma 
coisa’. Comecei a olhar para os lados e não encontrava muito 
com quem falar, e [pensei]: ‘Eu tenho que me envolver mais 
nesse negócio’. Esse negócio foi evoluindo, fizemos um traba-

lho de governança importante na companhia a partir de 2007. 
Em 2007 montamos o Fórum de Família. Participei ativamente 
do Fórum de Família, comecei a me aproximar cada vez mais 
da empresa e, a partir de 2011, participei mais da nossa holding, 
que detém algumas ações da companhia e, a partir de 2012 ou 
2013, tive a oportunidade de assumir o papel de presidente do 
Conselho da empresa. Me honra muito poder desempenhar 
esse papel, que traz consigo muita responsabilidade porque, 
na prática, eu sou um pequeno sócio no empreendimento da 
empresa. Tenho muitos outros sócios e o grande objetivo no 
meu papel hoje, dentro da organização, é alinhar esses acio-
nistas, tanto aqueles que eu represento, como aqueles com 
os quais eu compartilho a gestão. Compartilhar e alinhar es-
ses desejos e fazer com que a empresa evolua. Tenho tido a 
oportunidade de fazer isso desde então e fico muito feliz em 
poder exercer esse papel. Muito honrado, mas também com 
uma carga de responsabilidade bastante grande. Eu estou mui-
to consciente dela. ” 

Martin Mitteldorf
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Valores

 Os exemplos deixados pelos pioneiros moldaram uma cultura empresarial única, 
compromissada com a inovação e com o melhor atendimento ao público consumidor. A 
aventura do varejo, como se sabe, requer tirocínio e criatividade, além da condição irrevo-
gável de bem servir.
 O sucesso empresarial construído com arrojo e tenacidade desde os tempos he-
roicos, sob a batuta de Herman Lundgren e seus filhos, com o passar dos anos acabou por 
gerar valores que até hoje perpassam o ambiente negocial e familiar. Alguns desses atri-
butos são como cláusulas pétreas na vida do empreendimento: ética, como um exemplo; 
persistência e gratidão, como outros dois.
 Esses e outros ativos imateriais, como lealdade e tolerância, serão decisivos na 
preparação dos próximos passos na direção da perpetuidade do negócio.

A construção de valores

Homenagem aos irmãos 
Frederico João e  
Arthur Lundgren no balcão  
de uma loja Pernambucanas

Inauguração da filial da Casas 
Pernambucanas em Leme (1949)
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A força do exemplo

“ Resiliência. Eu não sei nem se podemos colocar isso como 
um valor, mas a parte de tentar, tentar, tentar e não desistir, eu 
acho que é um valor: persistência de tentar alcançar um objeti-
vo. Nossa família é nórdica, então os preceitos vikings às vezes 
vigoram muito, e a persistência era um [deles]. Outro grande 
valor é a ética. Isso sempre foi uma coisa muito séria na família. 
Tanto que quando existiu alguma situação em que a ética estava 
sendo colocada em risco, houve severas atitudes para que não 
acontecesse. Ética é um valor básico. Uma [coisa] que eu tenho 
para mim, e isso é bem pessoal – eu falei isso em reunião e acho 
que todo mundo da família captou a mensagem e se identificou 
com isso –, mas não sei se é um valor: a gratidão. Eu sou muito 
grata pela quantidade de pessoas que são muito interessantes 
dentro da família. Esse capital humano que existe na família é 

algo que vejo como muito interessante e eu sou muito grata por 
estar dentro dessa família. Gratidão é uma palavra que precisa 
ser reforçada. Para nunca esquecer de onde nós viemos e tudo 
o que ganhamos com isso. A gratidão traz uma coisa muito inte-
ressante que é a humildade. Por as famílias serem muito pode-
rosas, por as famílias empresárias terem, querendo ou não, um 
acerto com a sociedade, precisamos cultivar o agradecimento 
por ter acontecido tudo o que aconteceu, do jeito que aconte-
ceu. Não dá para mudar o que foi errado e, muito menos, o que 
foi certo. Para uma cabeça de sexta geração, a história ainda é 
muito confusa. Eu não conseguiria contá-la cronologicamente 
muito bem como o Senhor Ugo [Trajano] ou algum primo meu 
mais velho contaria. Para a sexta geração, hoje em dia os valores 
são muito importantes. ”Liesellote Maria Pereira Lundgren Martinez

“ Eu gosto muito da história da fundação das Pernambu-
canas, um empreendimento que começou pequeno, e pelo 
fato de ter se tornado uma empresa tão grande. A história é 
muito bonita e está muito ligada à história do Brasil, porque é 
uma das empresas mais antigas do país. O valor principal é a 
perseverança; para mim, é o que mais fica claro na história da 
família. E [a disposição] de lutar pelo seu empreendimento, 
conseguir crescer e realmente existir por tantos anos. ” 

Max Mitteldorf

“ Essa conversa de valores da família é importante existir 
porque, na prática, é difícil dizer que nós somos uma famí-
lia. Na prática, nós éramos uma família, passamos a ser vários 
núcleos familiares e estamos voltando aos poucos a ser uma 
família. Mas para isso temos que trabalhar muito, conversar 
muito, entender quais são os valores que a gente compartilha 
efetivamente e quais são os sonhos que queremos perseguir 
em conjunto. A Pernambucanas sempre teve um DNA de em-
preendedorismo, de inovação; e temos que dar espaço para 
isso. Até ano passado, ano retrasado, eu acho que estávamos 
lutando para sobreviver, ou lutando pelo direito de sobreviver, 
de jogar o jogo. Não que a situação tenha ficado extremamen-
te crítica, mas era uma questão muito mais de turn around: 
‘Opa, agora eu posso competir e temos que incentivar o em-
preendedorismo, a inovação’. É evidente que vivemos em um 
mundo em que, se a gente não inovar, reinventar, empreender, 
corremos o risco de desaparecer. Não é porque é a nossa em-

presa, mas porque é o mundo do varejo como um todo. Várias 
indústrias sofrem essa disrupção. Temos que provocar isso na 
gestão e tem que dar espaço para isso na família também, para 
que ela incentive e, de alguma forma, contribua para isso. Hoje 
tem uma regra entre nós de fazer tudo via executivos profis-
sionais. Então, nós temos que, como acionistas, como família, 
como conselheiros, incentivar, cobrar e proporcionar que a ges-
tão cuide dessa inovação. Mas precisamos fazer o nosso papel 
também, de provocar isso, demandar isso. E de cobrar isso, no 
final, dos gestores. Como família nós podemos empreender, 
devemos empreender, mas também não podemos confundir o 
nosso empreendedorismo com o nosso empreendimento con-
junto, que é a empresa, [onde] decidimos empreender via os 
executivos. A não ser que algum dia a gente mude essa percep-
ção, esse é o combinado. O DNA de inovação, do empreende-
dorismo, de protagonismo, nós temos que incentivar, provocar 
e cobrar da companhia e dos gestores. ” 

Martin Mitteldorf

“ Eu pensei em dedicação, no sentido de ter esse elo que 
foi criado há muitos anos e [que] hoje basicamente existe via 
essa empresa, por causa da dedicação de diferentes pessoas 
ao negócio. Manter as coisas andando e se dedicar às outras 
pessoas em volta, para ter essa comunicação e conseguir fazer 
as coisas acontecerem. Tudo o que deu certo, o que funcio-
nou, foi mais fruto de dedicação do que qualquer coisa. ” 

Alexander Mitteldorf
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“ Honestidade. O vendedor ofereceu tênis. O IPI é tanto, 
mas se em lugar de tênis escrever ‘calçados’ o IPI baixa, porque 
tênis, na época, era considerado supérfluo. O diretor daqui 
[disse]: ‘Não interessa. Como é o nome do produto?’. ‘Tênis’. 
‘Então escreve tênis e vamos comprar’. Aprendi isso em uma 
empresa que prima pela honestidade. Tem um imposto para 
pagar na loja, aqui ou acolá, paga o imposto que tem que pa-
gar. É uma coisa que você passa para toda a camada dos seus 
auxiliares. Não tem jeito: é ser honesto. E no varejo você tem 
que estar atualizado, não cruzar os braços. Tinha um slogan 
nosso que era: ‘Seriedade absoluta’. Ser sério naquilo que faz, 
levar a coisa a sério. Disciplina. Esses exemplos partiam da cú-
pula da empresa. ” 

Ugo Souza Trajano

“ Uma das coisas que é meu pai todinho, que tem isso 
porque ele teve o exemplo: ‘Faça o bem, não importa a quem’. 
Não importa as vezes em que você vai ser estimulado a fazer 
o errado, mas faça sempre o certo, para nunca ter rabo preso 
com ninguém. Eu acredito que isso é uma coisa da família, a 
honestidade. E outra: a gratidão. Gratidão com o funcionário 
de 30, 40, 50 anos; gratidão pelos cuidados; gratidão, às vezes, 
por um serviço; gratidão à pessoa que fez o que tinha que ser 
feito e foi recompensada por isso. Isso é uma coisa bem forte. 
[Meu pai dizia:] ‘Iara, se está fácil demais, estranhe. Não é fá-
cil. Alguma coisa tem de errado. Olha a trajetória da empresa! 
Olha quantos anos tem a empresa para ela estar onde está. 
Tudo é um passo após o outro. É tudo uma construção. Você 
planta agora para colher lá na frente’. ” 

Iara Caldeira Saldanha Altenburg

“ O que é muito marcante, e eu vejo muito do meu avô, 
é a honestidade dele. Entre mim e meus irmãos nunca houve 
nenhum atrito. Foi uma parte boa. Mesmo na divisão de divi-
dendos, nunca houve nenhum atrito. Eu acho que o valor é 
esse aí, que nós somos super-honestos. Tudo que é certo, é 
certo e o que é errado, é errado. O que eu trago, muito, do 
meu avô é isso daí. Da minha avó também, é óbvio. Sempre 
trataram bem os funcionários. Nunca ninguém saiu brigado. 
Sempre o que ela pôde ajudar, ajudou. A gente formou, colo-
cou filho de funcionário em escolas particulares, tudo isso. Ela 
sempre gostou de ajudar. Esse é um legado, um valor que eu 
tenho, que eu levo comigo também. No que eu posso ajudar, 
eu ajudo. ” 

Andreas Lundgren Altenburg

“ Qualquer organização que queira se perenizar precisa 
respeitar valores. Além dos valores que são comuns – inte-
gridade, ética, comportamento correto –, a família Lundgren 
teve, sobretudo, uma enorme lealdade para com o Brasil. Ela 
sempre foi uma indústria brasileira, um varejo brasileiro. Sem-
pre procurou, ela própria, inventar as coisas, ao invés de co-
piar. A lealdade ao Brasil é uma característica que marca essa 
família até hoje. Um respeito enorme pelo país, uma vontade 
de se desenvolver no Brasil, de crescer junto com o Brasil. Os 
valores importantes, quando se olha para o futuro dessa com-
panhia, são a comunhão de interesses em reinventar as Per-
nambucanas nesse mundo moderno. Costuma se chamar isso 
de shared vision, de comungar a mesma visão de futuro com 
os seus sócios. Isso realmente é um valor importante. ” 

Francisco Antunes Maciel Müssnich

“ É igual parar ao lado de um ipê de 200 anos e tentar ex-
plicar como é que ele chegou naquele tamanho. Eu acho que 
os valores mudam com o passar do tempo. E uma boa parte 
dos valores quem faz não somos nós, é quem opera a empresa: 
são os gerentes, os vendedores, as pessoas que contribuíram 
muito para o negócio. Um bom exemplo, que é um dos valores 
da companhia, mas que passa pela forma operacional: talvez a 
primeira grande inovação da empresa tenha sido criar uma área 
de recepção para que as senhoras sentassem, se servissem de 
um café, uma água, e se trouxessem os tecidos para aquelas se-
nhoras [escolherem]. Isso em 1900 e pouco. E isso é exatamente 
o que acontece quando você entra em um site. Cada vez mais 
o e-commerce se adapta ao perfil de uso do cliente. Esse va-
lor, na empresa, de fazer uma experiência inovadora na época, 
sem tecnologia, era a melhor forma de vender. Esse valor da 
inovação permeia todo o negócio e os exemplos são os mais 
cômicos. Um deles é a história de pintar porteiras e pedras pe-
las cidades. Tem a história de um fazendeiro que vai a uma das 
lojas [da Pernambucanas] e pinta a porta da loja, coloca o nome 
da fazenda dele na porta da loja. Aí o gerente encontra o fazen-
deiro e fala: ‘Mas você está pichando a minha loja?’. ‘Não, eu não 
estou pichando nada. Vocês pintaram a minha porteira, eu es-
tou pintando a de vocês’. Na época isso era muito inovador, era 
um outdoor natural. Não tinha regulamentação sobre o tema, 
você não tomaria uma multa por ter feito isso. Um valor muito 
bonito que a empresa desenvolveu é ser identificada como par-
te da família brasileira. E hoje a empresa está trabalhando muito 
bem esse valor. ” 

Derek Lundgren Bittar

“ É uma história... porque os Lundgren fizeram isso.  
Eu me sinto muito orgulhosa por participar dessa família.  
                                      Tenho orgulho desse sobrenome. ” 

Elisabeth Cristina Lundgren

“ Quando se fala de valor, existem os valores pessoais, 
mas o que estamos trabalhando aqui é valor comum, valor 
da comunidade. É o valor do coletivo. A partir do momento 
em que a gente começar a falar sobre esse assunto, a família 
e as pessoas individualmente vão começar a entender qual, 
realmente, é o valor. Por exemplo: eu falei de valores pesso-
ais e acredito muito em uma consciência coletiva. A partir do 
momento em que começarmos a falar sobre essas coisas, isso 
vai despertar algo tão importante que a família perdeu, que 
é a união. É esse o espaço. Esse trabalho tem algo muito sub-
jetivo, que é isso: ‘Vamos falar sobre? Vamos dar voz a quem 
não gostava de falar da família’. A gente quer ouvir. Ouvir e ser 
ouvido, também. ” 

Liesellote Maria Pereira Lundgren Martinez
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Futuro

 Depois de todos os percalços enfrentados no correr da história mais que cente-
nária da Pernambucanas, e seus reflexos no ambiente e na convivência familiar, o século 
XXI encontrou a família e a empresa dispostas a conhecer seu passado, compreender seu 
presente e preparar, coletivamente, o seu futuro. Talento e disposição não faltam.
 Um instrumento importante desse novo tempo foi a constituição, em 2007, do 
Fórum de Família – que mais tarde passou a denominar-se Conselho de Família –, uma ins-
tância de aproximação, discussões e compartilhamentos entre distintos núcleos familiares 
descendentes do fundador Herman Theodor Lundgren.
 Os consensos obtidos no Conselho de Família, para além do estímulo ao rea-
tamento de relações pessoais e afetivas, servem também como catalisadores de novos 
pactos negociais com vistas a gerar valor para o conjunto dos acionistas. E para o enfrenta-
mento dos desafios que a contemporaneidade oferece aos empreendedores do varejo.

Caminhos para o futuro

Integrantes do núcleo 
familiar Rüger-Mitteldorf 
observam as memórias da 
família duranteatividade do 
Fórum Familiar, em 2016
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Atividades do Conselho de Família, 
instância criada em 2007 sob o nome 
de Fórum de Família, que reúne 
integrantes dos Lungren organizados 
nas holdings Rumisa, Tabu e 
Alphalund

A arte da convivência

“ Nos anos 2000, a empresa estava na mão de duas, três 
pessoas da família. Quatro pessoas, sei lá. E os outros eram 
meio que passageiros. Não havia muita informação, não tinha 
muita contribuição também, e esse negócio foi chegando a 
um limite que se tornou insustentável. Porque havia algumas 
pessoas ganhando muito dinheiro e usufruindo de muitos 
benefícios, e outras pessoas com menos benefícios, dentre 
os quais eu me incluía, obviamente olhando para aquilo tudo 
e falando: ‘Não vai dar certo’. Chegou a um determinado 
ponto que a gente achou que tinha que participar mais. O 
Fórum de Família, que se chamava Fórum de Herdeiros na 
época, foi criado exatamente para começar a dar espaço 
para esses jovens herdeiros entenderem mais do negócio, 
se aproximarem mais do negócio, se conhecerem. Esse é um 
ponto extremamente importante. Em 2007, eu não conhecia 
meus primos. Quer dizer, eu conhecia minhas primas-irmãs, 
Karin e Betina, mas os meus primos mais distantes – sócios 
da empresa como eu, indiretamente através da holding – eu 
não conhecia. Se topasse na rua, ia passar reto. Tudo isso foi 
fruto de um ambiente, vamos chamar, hostil, do ponto de 
vista familiar, nas décadas de 1970 e 80, em que os diversos 
núcleos familiares acabaram se distanciando. O principal ob-
jetivo do Fórum de Família, um dos seus principais produtos, 

foi aproximar os membros da família da quinta geração. Fazer 
com que pelo menos eles se conhecessem, conversassem, 
dividissem histórias e começassem a compartilhar uma visão 
de futuro única. Foi extremamente importante esse traba-
lho. Ele durou anos e culminou agora com o Conselho de 
Família, praticamente dez anos depois. Nós estamos em um 
processo de transição de deixar de sermos donos da em-
presa para sermos sócios da empresa. O que pressupõe uma 
mudança de postura importante. Na teoria é a mesma coisa, 
mas na prática é muito diferente, porque ser sócio da em-
presa, e não dono, pressupõe ouvir as demandas dos seus 
sócios, prestar contas, respeitar os direitos de todo mundo 
de uma forma equânime, que é muito diferente da postura 
do dono. ‘Eu sou dono, eu faço e danem-se os outros’, talvez, 
em um grupo menor, em uma época diferente, pudesse até 
ser uma coisa razoável. Mas hoje, na quinta geração, com cin-
quenta pessoas como eu dentro da organização da família, 
ou mais, não dá para ter essa postura. Eu não sou mais dono 
da empresa do que qualquer um dos meus sócios. É o que a 
gente precisa para sobreviver dentro de um ambiente com-
plexo como é o nosso. ” 

Martin Mitteldorf
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“ Às vezes eu nem sabia [dos encontros do Conselho de 
Família], ou ficava sabendo em cima da hora. Meu pai não vai, 
minha mãe não vai, por que eu vou? Então, eu não participava. 
Mas agora tem um motivo a mais para participar. Eu acho que 
é importante não desconstruir o que deu certo até hoje. Tudo 
bem que nós vivemos em outro momento, precisamos evo-
luir conforme o tempo, não podemos ficar estagnados. Mas 
tem algumas coisas que são enraizadas, que fazem parte da 
construção. O Conselho de Família é para não deixar perder 
isso, essa parte humana do negócio. Se todo mundo colhe 
os frutos daqui, não tem porque não regar essa árvore, que é 
construída de família. O Conselho de Família é isso: é como se 
estivesse adubando uma raiz que pode ficar fragilizada se ela 
não mantiver as origens. ”Iara Caldeira Saldanha Altenburg

“ Meus filhos participam do Fórum de Família. É uma ini-
ciativa de todos os primos, mas o Martin tem muito mérito 
nisso. Serve para conscientizar os acionistas da importância 
da empresa, de conhecer melhor a empresa, e se conhecerem 
entre si, porque, na verdade, são primos de algum jeito, por 
mais diferentes que sejam. E é uma família grande, gigantes-
ca. Outro grande valor é que ele foi usado para ser a voz de 
quem não tinha voz na administração da companhia: verbali-
zou anseios, pleitos, críticas, recomendações, tudo que é tipo 
de interesse das pessoas que não tinham uma representação 
estatutária ou dentro do governo corporativo das compa-
nhias. Esse fórum ajudou a verbalizar tudo isso e a criar várias 
iniciativas interessantes. ” 

Francisco Antunes Maciel Müssnich

“ Nós precisamos trabalhar com o desapego, e o desa-
pego, na minha opinião, só vem com o preparo. A principal 
atitude [a] ter hoje é entender que precisamos preparar as 
próximas gerações. Esse trabalho já foi iniciado. Ele foi funda-
do sob o nome de Fórum de Família, em 2007. Eu não estava 
na primeira reunião, estava morando fora do Brasil. O Fórum 
foi fundado principalmente pelos agentes que estão hoje no 
Conselho da empresa, da quinta geração. E mais recentemente 
esse grupo também entendeu que precisava fomentar agen-
tes da sexta geração para serem atuantes nele. Hoje a nossa 
líder coordenadora é a Liese. Ela é uma líder inspiracional, uma 
pessoa extraordinária. Nós a identificamos, se não me falha a 
memória, lá no Rio de Janeiro, num dos fóruns familiares em 
que ela veio pela primeira vez. Também não conhecia a mi-
nha prima, a conheci tarde. A minha geração é assim: a gente 
conhece os familiares tarde. E, para perenizar um negócio, o 
grande legado que vamos deixar é outro. É: ‘Eu faço parte de 
uma família’, e nem sei o que é esse negócio de clãs dentro 
da família. Eu sei que talvez um tenha um pouquinho mais, 
outro tem um pouquinho menos, mas é todo mundo familiar 
e acionista de um grande negócio. Com isso, nós vamos ter 
uma base de pessoas preparadas para poder explorar, trazer 
para dentro da companhia como conselheiro, às vezes como 
um mentor, e vamos fazer isso de uma forma desapegada, sem 
medo, porque sabemos ter dado uma base preparatória para 
que aquilo acontecesse. Para resumir, eu acredito que a única 
forma que temos para chegar no longo prazo é ter uma go-
vernança extraordinária, equiparável à do novo mercado. ”Derek Lundgren Bittar

“ [O Conselho de Família] está unindo muito todo mun-
do, está ajudando bastante, deu uma acalmada nas brigas de 
um e outro. Essa poeira baixou e o pessoal está começando a 
conseguir conversar melhor e a se entender. Porque já houve 
época que não dava para sentar em uma mesa de reunião que 
o bicho pegava. Eu acho que [agora] está todo mundo mais 
calmo, lutando pelo mesmo objetivo. Quanto mais a gente 
crescer com uma estabilidade boa, com uma base boa, é me-
lhor para todos. É continuar essa história. ” 

Andreas Lundgren Altenburg

“ É superimportante esse processo de conversa, de en-
tender os pontos de vista de cada um, de buscar convergir. 
Porque também não adianta todo mundo ter um ponto de 
vista e, se eles forem diferentes, não haver um processo de 
conversão, de busca de um alinhamento e de uma direção, 
porque senão não conseguimos evoluir. Isso é muito do que 
eu procuro fazer no dia a dia: ouvir as pessoas, construir solu-
ções viáveis, que podem não ser perfeitas para todo mundo, 
mas são viáveis porque têm o mínimo de comprometimento e 
de aceitação de todos. E aí conseguem ser sustentáveis. É um 
processo de alinhamento, mesmo. De ouvir, alinhar e executar. 
Não adianta você ter razão. Você tem que fazer acontecer. 
Não é um desafio simples, mas é uma história legal, que vale 
pelo passado e vale pelo desafio futuro de saber o que nós 
vamos fazer com isso. É uma história importante de uma com-
panhia brasileira protagonista. ” 

Martin Mitteldorf

“ Hoje em dia, com as gerações passando, é natural que 
se tenha essa pulverização da família e certas coisas vão se 
diluindo naturalmente. Esse é o desafio: conseguir manter a 
comunicação e a clareza sobre o que é a função de manter 
esses laços. Pode ser que acabe sendo, de um ponto de vis-
ta puramente comercial, por causa da empresa, mas também 
existe algo mais amplo do que isso, [que é] pensar em termos 
de história e legado, algo mais amplo e mais interessante tam-
bém. Para chegar nisso, vamos precisar de bastante dedicação. 
Mas se não houver comunicação clara, se você não souber o 
que as pessoas estão fazendo, quais são os objetivos, [se não] 
concordar com as outras pessoas no que faz sentido, acho 
difícil conseguir manter esse elo, essa noção de família. Pen-
sando nos desafios, passar por um projeto desses e [perceber] 
o que nós temos em comum, o que move as pessoas e o que 
é importante para elas, é interessante para entender melhor e 
ver o que forma, mesmo, essa família. ”Alexander Mitteldorf
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“ [Futuro?] O primeiro grande desafio é o próprio Brasil. 
Nenhuma empresa sobrevive em um país que não gosta do 
sistema capitalista, que não tem nenhum interesse no empre-
endedorismo, onde o empresário vive correndo risco. As leis, 
aqui, não são feitas para dar segurança jurídica. Mas esse é um 
desafio que toda empresa tem, é um desafio macroeconô-
mico, de legislação. Eu acho que essa empresa precisa olhar 
para o futuro e ver que ela vai sobreviver se tiver um fluxo 
de dividendos bom. As famílias que vivem da companhia vão 
ficar contentes, vão ter dinheiro, vão poder ter menos pressa 
de fazer qualquer tipo de operação. É preciso, então, focar 
na rentabilidade da empresa, que hoje está melhorando, mas 
que ainda tem chance de melhorar bastante. A rentabilidade é 

uma segurança para o acionista, de que vai receber um dinhei-
ro certo. Se conseguirmos manter esse grupo unido, não se 
corre risco de ter uma mudança de controle. Esse é um outro 
grande desafio: marchar em conjunto para uma grande opera-
ção, fazer talvez uma abertura de capital lá na frente, para dar 
liquidez para as famílias. Acho que este é um objetivo de mé-
dio prazo para a companhia, lembrando que o grande desafio 
mesmo é continuar alinhado com o futuro e com os objetivos 
comuns, evitando que se volte à situação do passado, que é 
exatamente uma situação belicosa entre dois grupos. Isso não 
se quer. Minha percepção é de que isso nunca mais vai acon-
tecer, graças a Deus! Esse fantasma está expurgado de maneira 
definitiva. ” Francisco Antunes Maciel Müssnich

“ Desconstruir histórias, lembranças ruins que  
                        foram passando. Desconstruir as indiferenças,  
                 desconstruir rancores. Já chega. ” 

Iara Caldeira Saldanha Altenburg

A importância  
da memória

“ Eu apoio esse tipo de iniciativa. Senão, como que  
       fica uma firma sem memória? Tem que ter memória.  
         Um país sem memória não existe, não é nada. ” 

Ugo Souza Trajano

“ É primordial. Não sei se primordial é uma palavra forte 
o suficiente. É vital. É tudo o que precisamos para poder ter 
um trabalho razoável. Se fizermos um dever de casa muito 
bom sobre o resgate da história familiar, podemos estar ain-
da pecando com o que precisava ter sido feito para dar esse 
salto de governança que precisamos dar. Eu digo isso porque 
a humanidade é saber contar histórias. Esse projeto, que es-
tamos começando agora – em que os jovens, principalmente 
da sexta geração, deram o pontapé inicial – é o começo de 
um resgate de valores que vão nos permitir chegar a uma 
tranquilidade de espírito de que o negócio vai perdurar por 
muitas gerações. ” Derek Lundgren Bittar

“ Esse projeto de memória é uma maneira de respeitar, 
preservar e nortear a família Lundgren para o futuro. Res-
peitar porque temos que respeitar quem construiu esse im-
pério: Frederico, Alberto, Arthur. Temos que usar isso como 
um norte. Esses homens foram gigantes na concepção desse 
empreendimento e há que se levar adiante essa obra de uma 
maneira profissional, ética, correta. Reconstituir a história que 
é motivo de orgulho para essa família. Ela sabe que é uma fa-
mília brasileira porque os Lundgren são brasileiros – apesar 
de terem sido originalmente suecos e alemães – que ajuda-
ram a construir um pedaço importante da história deste país. 
Este é um legado importantíssimo. Por isso a preservação da 
memória assume uma relevância ímpar, que é a de preservar 
essa história, dar um norte para as pessoas se orgulharem, dar 
um respeito a quem constituiu tudo isso com muito trabalho, 
com muita dedicação. ”Francisco Antunes Maciel Müssnich

“ Esse trabalho vai ser benéfico para a empresa  
                                                                    e para a família. ”Max Mitteldorf
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1835 
Nasce Herman Theodor Lundgren  
na cidade de Norrköping, a 170 km  
de Estocolmo, capital da Suécia,  
filho de Johann Wilhelm Lundgren  
e Eva Louise Lundgren.

1855
Herman Theodor Lundgren emigra 
para o Brasil. Chegou ao Rio de Janeiro, 
passou por Salvador e estabeleceu-se 
no Recife, onde montou escritório de 
corretagem e agenciamento de navios.

1866 

Herman Lundgren cria o seu primeiro 
empreendimento industrial no país: a 
Pernambuco Powder Factory, fabricante 
da pólvora Elephant, localizada no 
futuro município do Cabo, próximo 
a Recife. As encomendas feitas em 
razão da Guerra do Paraguai (1864-1870) 
deram forte impulso ao negócio.
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1904

Com os filhos homens já integrados 
aos negócios do pai, a família adquire 
a indústria de tecidos Rodrigues Lima 
& Cia., situada no distrito de Paulista, à 
época parte do município de Olinda (PE). 
A empresa passou por um choque de 
gestão e prosperou sob a denominação 
de Companhia de Tecidos Paulista.

1870
Herman Lundgren decide naturalizar-se 
e obtém a cidadania brasileira.

1874
Herman Lundgren conhece a 
dinamarquesa Ana Elisabeth Stozenwald, 
nascida em 1847, preceptora dos filhos 
de um abastado comerciante recifense, 
 Tomás Ferreira de Carvalho. 

1876
Ana Elisabeth e Herman casam-se no 
Recife. Desta união nasceram os filhos 
Herman, Frederico João, Guilherme 
Alberto, Arthur e Ana Louise.

1907
Em fevereiro, falece Herman Theodor 
Lundgren. Dos filhos, Arthur Lundgren 
ficou à frente da Pernambuco Powder 
Factory e Frederico Lundgren assumiu a 
direção da Companhia de Tecidos Paulista.

1908
Os irmãos Lundgren decidem entrar no 
setor varejista para dar vazão à produção 
crescente de sua indústria. Em 25 de 
setembro, é inaugurada a primeira de 
várias lojas que operaram no Nordeste 
sob o nome de Lojas Paulista. Com o 
êxito do negócio, Arthur Lundgren e a 
mãe, Ana Elisabeth, constituíram uma 
sociedade específica para a rede de 
lojas, que recebeu o nome de Arthur 
Herman Lundgren & Cia. 
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1920 

A Pernambucanas inova ao lançar 
um “Manual de Procedimentos” para 
gerentes. Para suprir o aumento da 
demanda, em 1924 é inaugurada uma 
nova fábrica em Rio Tinto, então distrito 
do município de Mamanguape (PB). 

No fim da década, já com dezenas de 
filiais, a sociedade controladora das 
lojas passou a denominar-se Arthur 
Lundgren & Cia. Ltda. Dela retirou-se 
a mãe (Ana Elisabeth, que faleceu em 
1930) e ingressaram três irmãos de 
Arthur: Guilherme Alberto, Frederico 
João e Ana Louise. Herman Lundgren 
Junior não participa da sociedade.

1910

Com a expansão para o Sul-Sudeste, 
a rede de lojas dos Lundgren passou 
a ser identificada pelo nome que 
se popularizou por todo o Brasil: 
Casas Pernambucanas. É inaugurada a 
primeira loja em São Paulo, na Praça da 
Sé, em 1916. Em Paulista, em 1918, é 
concluída a construção do casarão dos 
Lundgren, edificação de três andares, 
de tijolos avermelhados aparentes, que 
serviu de residência da família.

Décadas de 

1930

Funcionários percorrem estradas 
brasileiras utilizando porteiras, árvores, 
pedras e barrancos como meios de 
comunicação para divulgar a marca 
Pernambucanas. A rede cresce. Trabalhar 
na Pernambucanas era símbolo de 
prestígio. Os tecidos Marca Olho, 
“que não desbotam e não encolhem”, 
e as camisas Lunfor chegam às lojas e 
passam a ser os artigos preferidos pelos 
consumidores mais exigentes.

Em 1933, falece  
Guilherme Alberto Lundgren.

1940
Para atrair os clientes, as várias lojas 
abertas na capital paulista colocam  
em suas fachadas o boneco Grillo,  
um policial em madeira que vira 
símbolo da Pernambucanas a indicar 
a entrada do estabelecimento, 
denotando segurança e confiança.

Em 1946, falece Frederico João 
Lundgren, o líder das fábricas de 
Paulista e Rio Tinto da Companhia
de Tecidos Paulista. Em 1949, falece  
Ana Louise Lundgren Groschke.

Como reconhecimento ao apoio 
prestado à Cruz Vermelha na Suécia, 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
Arthur Lundgren recebe a Grã-Cruz 
da Ordem dos Cavaleiros de Wasa, 
conferida pelo governo sueco, em 1947.

Em 1949, a Arthur Lundgren & Cia. 
Ltda. passou a denominar-se Arthur 
Lundgren Tecidos S.A. – Casas 
Pernambucanas, sociedade detentora, 
exploradora e licenciadora da marca 
Casas Pernambucanas.



4342

1950

Em 1953, Arthur Lundgren começa 
a promover mudanças no corpo 
diretivo da Arthur Lundgren Tecidos 
S.A. Nomeia o seu sobrinho Alberto 
Herman Theodor Lundgren como 
diretor-presidente da empresa, 
posto no qual permaneceu até 1986, 
quando da sua morte. Erenita Helena 
Groschke Cavalcanti Lundgren, filha 
de Arthur Lundgren, é destacada para 
o posto de diretora vice-presidente. 
No mesmo ano falece Herman 
Theodor Lundgren Jr.

Para conquistar clientes junto às colônias 
de imigrantes, a Pernambucanas lança 
folhetos promocionais em diferentes 
idiomas. Com mais de 400 filiais 
espalhadas pelo Brasil, a rede investe  
em cinema gratuito à população, 
levando películas e projetores a cidades 
onde não havia cinemas.

1960

Em 1967, falece Arthur Lundgren, que 
deu o nome à sociedade que constituiu 
as Casas Pernambucanas. Sua participação 
societária foi transferida para uma holding 
integrada por seus filhos. 

Ainda em 1967 é lançado na TV 
brasileira um filme publicitário que 
faria história na mídia nacional: “Quem 
bate? É o frio!”. No dia a dia das lojas, 
mais uma inovação: os tecidos saem das 
prateleiras e ficam ao alcance das mãos 
dos consumidores.

1970

No início da década é criada a 
Pernambucanas Financiadora S.A. 
(Pefisa), instituição financeira voltada 
para a concessão de crédito aos 
consumidores finais das lojas. Foram 
lançadas novas opções de pagamento 
aos clientes, como o crediário e o 
Cartão de Crédito Pernambucanas.

Em uma reorganização societária, 
em 1975, Erenita Helena Groschke 
Cavalcanti Lundgren, filha de Arthur 
Lundgren, promoveu com seus irmãos 
uma permuta das participações 
que eles detinham nas empresas da 
família. Ela repassou aos irmãos as suas 
ações nos demais empreendimentos 
dos Lundgren, adquirindo, em 
contrapartida, as ações da Arthur 
Lundgren Tecidos S.A. – Casas 
Pernambucanas SP que pertenciam 
a eles. Com esse movimento, Helena 
Lundgren tornou-se a sócia majoritária 
da empresa, detendo 50% das ações.
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1980

Helena Lundgren assume a presidência 
da Arthur Lundgren Tecidos S.A. – 
Casas Pernambucanas SP, sucedendo a 
Alberto Herman Theodor Lundgren.  
Ela ocupa o posto até o seu falecimento, 
em 1990, sendo sucedida pela filha 
Anita Louise Regina Harley.

1990

Tem início o processo de 
informatização da rede de lojas. 
Cartões magnéticos, etiquetas 
de controle e códigos de barras 
são adotados. É lançado o Cartão 
Pernambucanas.

Em 1997, abre falência a Lundgren 
Irmãos Tecidos, empresa constituída 
após a reorganização societária 
ocorrida em 1975. A Lundgren Irmãos 
Tecidos – que, depois, veio a incorporar 
as operações da empresa responsável 
pelas lojas do Nordeste –, era a 
responsável pela operação das lojas 
do estado do Rio de Janeiro. Com a 
falência, manteve-se ativa apenas a 
Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas 
Pernambucanas SP. 

2000
Em 2003 tem início o Projeto 
Memória-História, com o propósito 
de guarda, organização e preservação 
do acervo documental e da memória 
da Casas Pernambucanas. A iniciativa 
resultou na criação, em 2005, do 
Memorial Herman Theodor Lundgren, 
em São Paulo (SP). O Memorial conta 
a trajetória da empresa e preserva a 
história dos Lundgren, a família que  
a fundou. 

Em 2007 é criado o Fórum de 
Família, com objetivo de promover 
a reaproximação de integrantes da 
quinta geração de diferentes núcleos 
familiares (organizados nas holdings 
Rumisa, Tabu e Alphalund), apresentar 
o legado construído pelos Lundgren 
e preparar as futuras gerações para 
assumirem responsabilidades na gestão 
da companhia. Posteriormente o Fórum 
é reorganizado e tem atualmente a 
denominação Conselho de Família.

2010

Em 2012 é articulado um acordo de 
acionistas envolvendo as holdings 
Rumisa, Tabu e Alphalund, que juntas 
detêm 50% do capital da Arthur 
Lundgren Tecidos S.A., com o intuito 
de alinhar expectativas, pacificar os 
ânimos, trabalhar pela renovação da 
governança corporativa da companhia 
e prepará-la para o futuro.
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