
O NOVO VISUAL
DA RIACHUELO
VAREJO A empresa inspira-se na espanhola
Zara e cresce mais que a concorrência

POR PAULA PACHECO

N
a mesa de Flávio Rocha, pre-
sidente da Riachuelo, o mo-
nitor de 23 polegadas de cris-
tal líquido exibe em tempo
real imagens das 77 lojas, das

duas centrais de distribuição e das seis
fábricas de roupas do Grupo Guarara-
pes Confecções. Mais um clique e o
empresário acompanha minuto a mi-
nuto quanto entra no caixa de cada
ponto-de-venda. Rocha é um grande fã
da tecnologia. O uso que faz no traba-
lho é apenas um dos sinais do que es-
pera para o futuro da Riachuelo. Seu so-
nho é ser tão ágil a ponto de vender
uma roupa hoje e no dia seguinte já ha-
ver uma peça substituta na loja.

Qual é a fonte de inspiração do
presidente da Riachuelo? A espa-
nhola Zara (pág. ao lado) e o que
se conhece no mundo da adminis-
tração por just-in-time, que faz a
adequação de forma muito afina-
da entre o que se produz e que é
vendido de fato. O sistema reduz
os gastos desnecessários com es-
toques e permite que, num caso
como o da Zara, as coleções sejam
ajustadas aos poucos, mais ao gos-
to do consumidor.

Antes de começar a mudar a forma
de administrar a empresa, Rocha le-
vava 180 dias entre o recebimento
do fio para a produção dos tecidos
nas fábricas até a entrega das roupas
nas lojas. Hoje todo o processo leva
40 dias. O empresário lembra que já
viu casos de concorrentes que que-
braram depois de errar uma ou duas
coleções consecutivas. "O principal
ganho é econômico. Hoje é possível
não apenas adaptar uma coleção,
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mesmo depois de colocá-la na loja, co-
mo fazer o lançamento mais perto da
definição das estações. Ao reduzir os
erros, também se diminui as perdas
com estoque", explica.

Esses ganhos são vistos no balanço
da Guararapes Confecções, controla-
dora da Riachuelo. Do segundo trimes-
tre de 2004 para o de 2005, a receita
líquida aumentou 36,6%. O lucro lí-
quido no período, de R$ 59,1 milhões,
teve um acréscimo de quase 30% de
um ano para outro. Os números da Ria-
chuelo são bem acima do crescimento
médio de 10% que o setor tem conse-
guido neste ano.

Além do conceito just-in-time, outra
vantagem para a companhia é a chama-
da verticalização. Metade do que é ven-

FLÁV10 ROCHA. Ligado em cada número da empresa

dido nas lojas da Riachuelo sai de uma
das sete fábricas do grupo. No passado
essa mesma verticalização foi um pro-
blema, como lembra Rocha. "A Ria-
chuelo servia apenas como um canal de
escoamento da produção. Hoje somos

A saúde financeira e a modernidade
na forma de administrar, aprendida
por Rocha nos dois cursos que fez
na Universidade Harvard, revelam
uma empresa bem diferente daque-
la que pediu concordata em 1990.
Um concorrente reconhece o bom
momento e lembra como a empresa
desperdiçou dinheiro no passado.
Segundo ele, era um tempo em que
a família Rocha, dona do negócio,
não se preocupava muito com a cha-
ve do cofre. Gastava-se muito. A fon-
te cita uma campanha milionária
para a marca Pool, que ainda perten-
ce ao grupo. Apesar da grande divul-
gação, não havia a preocupação em
distribuir bem o produto.

Hoje os tempos são outros. Pri-
meiro porque a empresa não chega
nem perto de banco. "É um dos tabus
pós-concordata. Nós recusamos todo
tipo de endividamento bancário, é

nós que definimos as coleções e pas-
samos para a fábrica", explica.
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uma decisão", diz o presidente da com-
panhia. Outra diferença é que hoje cada
número passou a ser muito bem analisa-
do. E se Rocha não os têm na ponta da
língua, faz questão de tê-los ao menos
ao alcance das mãos. O valor médio gas-
to nas lojas, espalhadas por 24 estados, é
de R$ 70 e cerca de 75% das compras são
pagas com o cartão de crédito da própria
empresa (não necessariamente com pa-
gamento de juros). Hoje já são 8 milhões
de cartões e a estimativa é chegar ao fim
do ano com 10 milhões. Do total de
usuários do cartão, 75% têm renda fami-
liar inferior a R$ 500.

Assim como fazem os concorrentes, a
Riachuelo procura estimular as vendas
com cartão. Para pagar a fatura, é preciso
ir a uma loja. Daí a comprar mais uma
roupa é quase sempre um pulo. Desde
2003 a empresa passou a estudar uma for-
ma de flexibilizar a concessão de crédito
ao consumidor. Do ano passado para cá,
a inadimplência aumentou de 4% para
5%. "Estávamos negativando muitas con-
sultas para cartão e isso significava não
vender. Depois de avaliar melhor, perce-
bemos que mesmo que o risco de conce-
der o crédito quintuplicasse, o que é pra-
ticamente impossível, ainda ficaríamos
no ponto de equilíbrio", relata Rocha.

mo a Riachuelo, que não veicula uma
grande campanha publicitária desde o
início de 2003, tem conseguido melho-
rar as vendas a taxas superiores às da con-

corrência. Ainda mais que,
nesse mesmo período em
que andou sumida, a C&A
turbinou os números com
garotos-propaganda como
Gisele Bündchen e Rick
Martin. A concorrente ho-
landesa, comenta-se, de-
pois do fim do contrato
com o cantor, estaria ne-

POTENCIAL

Os produtos

financeiros são

um dos focos

da cadeia de lojas

cha, mesmo a líder C&A não chega a ter
2% de participação de mercado, com
vendas de 120 milhões de peças (esti-
mativa da concorrência para 2005). A
Riachuelo neste ano espera comerciali-
zar 100 milhões de unidades.

Uma incógnita difícil de decifrar é co-

gociando o passe de outra
modelo. Nem assim Ro-
cha parece ter pressa em
trazer sua marca para a
mídia novamente. "Talvez

ainda haja um efeito residual na cabeça
dos consumidores da época em que
anunciávamos. Quero voltar a anunciar
no futuro", diz, sem dar mais detalhes.

Como a Guararapes Confecções, con-
troladora da Riachuelo, é uma empresa
de capital aberto, Rocha não pode dar de-
talhes sobre o futuro da empresa. Mas
quem acompanha de perto o varejo têx-
til acredita que a companhia ainda tenha
muito espaço para crescer. "Pelas carac-
terísticas atuais, a Riachuelo pode nos
próximos anos não só dobrar o número
de lojas, como dobrar a venda por metro
quadrado", diz um consultor da área.

O MODELO Rede foi criada há 30 anos em
La Coruña e não esconde que copia a concorrência

Arede Zara, criada há 30 anos em La
Coruña (noroeste da Espanha), faz
parte da Inditex, um dos maiores

grupos de distribuição de moda do mun-
do, com mais de 2.400 lojas em 58 paí-
ses. O negócio divide-se em oito bandei-
ras e só a Zara tem 796 unidades. No Bra-
sil, a Zara tem 13 pontos-de-venda.

Ao contrário das grandes grifes inter-
nacionais, que se preocupam em criar
moda, na Zara o conceito é diferente.
Seus controladores assumidamente fa-
zem cópia da concorrência, têm a vanta-
gem da produção verticalizada e, dessa
forma, conseguem ser ágeis e chegar
com rapidez ao ponto-de-venda. As lojas
são abastecidas duas vezes por semana
com novidades, o que alimenta a curiosi-
dade dos consumidores. No caso da Eu-

ropa, o prazo médio entre a chegada do
pedido no centro de distribuição e a en-
trega nas lojas é de 24 horas. Nos conti-
nentes americano e asiático o prazo é de
cerca de 48 horas.

Também não se fala em compromisso com
a qualidade. Flávio Rocha, presidente da
Riachuelo, que estudou o case Zara em
Harvard, lembra: "O compromisso deles
é que a roupa dure pelo menos cinco la-
vagens". Quase um terço da produção
vem da Ásia. A outra parte é feita na Eu-
ropa, em especial no Leste Europeu. No
Brasil, curiosamente, a rede conseguiu
juntar diferentes públicos, desde aquele
que pode pagar até R$ 30 por uma ca-
miseta até o que paga R$ 200 em uma
jaqueta jeans.
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Como a Riachuelo tinha uma grande
quantidade de clientes cadastrados, pas-
sou a oferecer também produtos finan-
ceiros, como linhas de crédito pessoal e
seguros. Hoje a receita ge-
rada com esses negócios
(incluindo os juros obti-
dos com as vendas parce-
ladas no cartão Riachue-
lo) representa um terço
do lucro bruto da compa-
nhia. "É uma parte da em-
presa que tem muito para
crescer, está muito longe
da saturação".

Apesar da boa fase, a
Riachuelo não deixa de se
preocupar com o setor. Es-
tima-se que a produção
de vestuário no Brasil seja de 6,5 bilhões

de peças ao ano e
70% esteja nas mãos
dos informais - des-
de camelôs até os so-
negadores. Como é
um setor muito pul-
verizado, explica Ro-




