


sentação. Em média, 90% dos entre-

vistados de classes A, B e C disseram

conhecê-la. Segundo a pesquisa, a tra-
dição da marca, criada em 1880 na

cidade de Blumenau (SC), é reconhe-

cida especialmente por pessoas na fai-

xa etária acima dos 20 anos. O slo-

gan da atual campanha publicitária -

"Eu uso Hering (desde sempre)"

resume o apego do consumidor à mar-

ca. "Ela reporta à infância das pes-

soas, a relação é muito sentimental",
afirma Ana Maria Afonso, franque-

ada Hering Store desde 1999.

Para se aproximar ainda mais do

consumidor, a empresa elaborou um

plano estratégico focado em três fren-

tes: forte expansão do sistema de fran-

quias, oferta de crédito ao cliente e re-

posicionamento de preços. Um mape-

amento feito em 135 cidades mostrou

que há potencial para dobrar o núme-

ro de franquias Hering Store e que a

participação de mercado da empresa

é maior onde há mais presença de lo-

jas franqueadas, ou seja, a franquia

fortalece a marca. Hoje, a Hering Sto-

re está presente em 20 estados bra-

sileiros e sete países. A meta é chegar

ao final de 2007 com 181 lojas fran-

queadas no Brasil e alcançar a marca

de 325 unidades em dezembro de

2011.0 foco são as cidades com mais

de 100 mil habitantes.

O plano prevê um crescimento

médio anual de venda de 25%. "O

franchising permite à empresa con-

quistar uma distribuição eficiente de

seus produtos", afirma Cláudio He-

ring Meyer, supervisor de franquias.

Segundo o executivo, a companhia

recebe em média 15 propostas men-

sais para abertura de novas franqui-

as. "É claro que nem todas são con-

vertidas. Buscamos franqueados que

morem na cidade e que tenham expe-

riência no varejo, capital disponível,

comprometimento com o negócio e,

principalmente, dinamismo, liderança

e empreendedorismo", afirma Cláudio.

A franquia também não garante ex-

clusividade de comercialização ou área

fechada para o franqueado.

tradição em vendas
A força da marca é o maior moti-

vo para o forte interesse de empreen-

dedores pela franquia. Foi o principal
estímulo para que Ana Maria se tor-

nasse uma das primeiras franqueadas

Hering Store. A empresária, juntamen-

te com a irmã e os pais, tinha uma

loja multimarca de roupas no Bairro

Pinheiros, em São Paulo, quando foi

convidada, em 1999, a transformá-la
em uma franquia Hering. Na antiga

loja, vendia 16 marcas, entre elas a

Hering. "A marca já representava 85%

das nossas vendas e analisamos a pro-

posta com uma visão de futuro. Sa-

bíamos que o cliente estranharia um

pouco no início, mas era o caminho

natural a seguir", afirma Ana Maria.

Esse foi só o começo da história

da família Afonso com a franquia He-

ring. Em 2001, a família abriu sua se-

gunda unidade no Shopping Metrô
Santa Cruz. Depois vieram as lojas do

Itaim, em 2003, e do Shopping Plaza

Sul, em 2006. Em novembro próxi-

mo, Ana Maria inaugura a franquia

Hering da Vila Leopoldina. "Quem

abre uma franquia, além da afinidade

com os produtos, precisa olhar a for-

ça da marca", destaca. Para ela, quem

quer comprar uma camiseta básica

não vai a qualquer loja. A associação

ocê conhece a marca He-

ring? A empresa fez essa

pergunta ao consumidor

e o resultado mostrou que

a marca dispensa apre-



da peça com a marca Hering conti-

nua muito forte na memória dos con-

sumidores. "A marca é uma referência

em produtos básicos e vem se desta-

cando no mercado de moda, o que

aumenta de forma substancial o vo-

lume de negócios nas lojas", confirma

o supervisor de franquias.

A agilidade na renovação das co-

leções é outro ponto positivo da fran-

quia. Segundo Cláudio Meyer, a im-

plementação do conceito fast fashion

tem levado a empresa a desenvolver

novas coleções a cada dois meses.

"Esse trabalho tem permitido ao con-

sumidor encontrar novos produtos

nas lojas praticamente toda semana",

afirma o executivo. Ele também define

a Hering como uma marca "muito

democrática", com aceitação em to-

das as classes sociais e faixas etárias.

moda mais acessível
Por pouco a Hering não perdeu a

proximidade com o consumidor. Há

quatro anos, quando a companhia

reformulou suas franquias, a alta de

preços afugentou muitos clientes. Os

franqueados sentiram na pele o des-

gosto do consumidor. Ana Maria con-

ta que as pessoas saíam da loja com

"duas pedras na mão". "A qualidade

das peças melhorou, mas o preço não

justificava. Amargamos um momen-

to muito ruim", conta a franqueada.

No último dia 20 de setembro, a Cia

Hering anunciou um reposicionamen-

to de preços durante apresentação a

investidores na Associação dos Ana-

listas e Profissionais de Investimento

do Mercado de Capitais (Apimec).

A decisão foi baseada em uma pes-

quisa que revelou que a empresa é

bastante conhecida, mas esse reco-

nhecimento não se traduz em vendas.

A penetração da marca é de 22% na

classe A, 24% na classe B l, 16% na

classe B2 e 4% na classe C. O preço

elevado foi o motivo apontado por

grande parte dos entrevistados, espe-

cialmente nas classes B e C, como um

limitante para a compra. A proposta

agora é reposicionar a marca como

"moda acessível". Campanhas publi-

citárias vão dar apoio a essa nova pro-

posta da Hering, que também prevê

crescimento das vendas nas cerca de

6,5 mil lojas multimarcas que vendem

a etiqueta.

Os resultados do reposiciona-

mento começam a aparecer. Ana Ma-

ria conta que já percebeu um aumen-

to no número de peças vendidas em

suas quatro lojas. "A decisão da com-

panhia foi excelente. O consumidor é

convidado a voltar à loja e está res-

pondendo positivamente à queda nos

preços, ou seja, comprando mais. Es-

tamos esperando um fim de ano mui-

to bom", afirma a franqueada. Aliás,

além dos consumidores, a Hering ou-

viu os franqueados e varejistas das

lojas multimarcas para traçar seu pla-

no estratégico. "Foi um trabalho de

retaguarda muito bom", elogia Ana

Maria, A expectativa da empresa é

aumentar em 35% o faturamento

por metro quadrado das lojas.

A pesquisa também mostrou que

o consumidor da Hering Store apro-

va o modelo de atendimento, com

auto-serviço assistido por vendedo-

res. Esse sistema é visto como um di-

ferencial em relação a lojas de depar-

tamento como Renner e C&A. O

modelo também proporciona uma

melhor experiência de compra para o



cliente, o que faz com que ele retorne

à loja. A fidelidade à marca é 70%

maior entre os clientes das lojas fran-

queadas do que entre os que com-

pram nas lojas multimarcas. Para Ana

Maria, a sintonia entre a chegada das.

novas coleções, a comunicação visual

na loja e as campanhas publicitárias

ajudam a tornar a franquia um pon-

to-de-venda especial para a marca.

Até o final de 2007, a Hering pla-

neja relançar seu cartão próprio, em

parceria com o HSBC e a Losango. A

meta é emitir l 75 mil cartões até

2007 e 970 mil até 2010. O aumen-
to do crédito ao consumidor é mais

uma ação baseada na pesquisa feita

pela empresa. A Hering já tinha um

private label, mas o plástico não

teve sucesso entre os clientes. Para

Ana Maria, faltou divulgação e

uma melhor formatação do cartão.

O novo cartão deve ser lançado

em novembro e permitirá ao con-

sumidor parcelar suas compras em

até cinco vezes.

em todo lugar
Diferente de muitas franquias de

moda, a Hering investe em franquias

de rua. Com isso, a empresa busca

capilaridade de mercado e visibilidade

em todas as classes sociais e perfis de

consumidor. Das quatro unidades

administradas pela família Afonso,

duas são de rua: a de Pinheiros e a de

Itaim. Ana Maria diz que há uma di-

ferença entre os consumidores, e

quem pensa que as unidades dos cen-

tros comerciais são mais rentáveis,

está enganado. "Os custos de uma loja

de shopping são bem maiores. Além

disso, o consumidor de rua geralmen-

te entra na loja para comprar, en-

quanto no shopping, muitas vezes,

ele só está dando uma volta. Por isso,

o cliente que compra na loja de rua é

muito mais exigente e requer um tra-

balho de pós-venda muito mais for-

te", afirma a franqueada.

O investimento médio de uma

unidade da Hering Store é de R$ 350

mil. A empresa não divulga o fatu-

ramento médio de uma loja franque-

ada, mas informa que o retorno do

capital investido se dá num prazo

de três a quatro anos. O projeto ar-

quitetônico e de iluminação, a sina-

lização e programação visual e os

luminosos internos e externos são

remunerados pela taxa de franquia,

entre R$ 25 mil e R$ 35 mil, depen-

dendo do tamanho da loja. "O fran-

queado tem nosso apoio no dia-a-

dia da operação através de campa-

nhas promocionais bem definidas,

estrutura de treinamento, sistema de
gestão informatizado e consultoria

de campo", destaca Cláudio.

Text Box
Fonte: Revista do Varejo, a. 4, n. 42, p. 38-42, out. 2007.




