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RedesbrasileirasqueremserZara

Heringtemplanosde
venderpartedocapital

VAREJO

Hering, Renner, Riachuelo e Arezzo adotam o conceito de ‘fast fashion’ para vender mais e melhorar margens

MAISVELOZ-Em2006, aHeringdobrouonúmerodecoleções: agilidadenoprocessoépartedoplanoestratégicodacompanhiaaté2012

Patrícia Cançado

OfundadordaZara, o espanhol
Amancio Ortega, apareceu na
lista dos bilionários da revista
Forbes neste ano entre os dez
mais ricos do mundo pela pri-
meira vez com uma fortuna de
US$24bilhões.Ortegatransfor-
mou-se num ícone do varejo de
moda ao encurtar radicalmen-
teoprocessoentrecriaçãoedis-
tribuição, injetando produtos
novosnaslojasemtemporecor-
de.Seumodelodeoperação,co-
nhecido como fast fashion, co-
meça a ser adotado por gran-
des redes como Hering, Ren-
ner, Riachuelo eArezzo.
Em tese, essa rapidez faz os

consumidores voltarem às lo-
jas para conferir as novidades,
os estoques caírem e o nível de
promoções diminuir. O que as
brasileirasvêemna fórmula es-
panholaéumamaneirade lidar
comtrêsfatoresinevitáveisnes-
se tipo de varejo: as margens
apertadas,oritmofugazdamo-
da e a concorrência chinesa.
NoBrasil,asimportaçõesofi-

ciais de têxteis chinesas alcan-
çaram US$ 607,6 milhões em
2006 – 69%mais que noano an-
terior, que já havia registrado
recorde. “Grande parte dessas
importaçõesnãoconseguecon-
corrercomaagilidadeeasinto-
nia com a moda que o fast
fashionpermite”,escreveuodi-
retor de relações com investi-
dordaHering,FábioHering,no
último balanço da companhia.

O conceito é parte do plano
estratégico da Hering para os
próximos cinco anos. A ponta
mais visível damudança come-
çou no ano passado, com uma
troca mais rápida de coleções.
Emvez de três, foramseis cole-

ções. “Quando a loja renova vi-
trine mais vezes, atrai mais
clientes e dáa impressão de ser
mais antenada, commais valor
agregado”,explicaopresidente
da consultoria Bain & Com-
pany,StefanoBridelli. “Essaéa

moda domomento.”
AHeringjácreditaàintrodu-

ção do conceito fast fashion
umapartedamelhoradosresul-
tados em 2006 da sua marca,
que cresceu 9,4%, número con-
sideradoacimadamédiaparao

ramode confecção.
A adoção do conceito não é

simples. O modelo exige, além
de fornecedores ágeis, uma re-
taguarda tecnológica podero-
sa, capazderegistrarquase em
tempo real o que vende e o que

nãovende.Antesdisso,éfunda-
mental uma equipe de criação
atenta às tendências da moda.
AZara temumaequipedecria-
ção de 200 pessoas. Entre eles,
estão “olheiros” que rodam o
mundovendovitrineseassistin-
do aos desfiles demoda.
A Arezzo, que desde o ano

passadoiniciouumprocessopa-
ra encurtar para 20 dias o pro-
cessoentre a criação e chegada
dos sapatos às lojas, assina um
serviço online de transmissão
de desfiles demoda, que atuali-
za também fotos de vitrines fa-
mosas mundo afora. “As pes-
soas não vão consumir se não
forem constantemente provo-
cadas”, diz um dos sócios da
Arezzo, Anderson Birman. Se-
gundo ele, a Arezzo coloca nas
lojas cinco novos modelos, em
média, todos os dias. “No últi-
mo inverno, a taxa residual de
estoque foi de 1% nas nossas lo-
jas próprias”, comemora.
A Renner faz minicoleções

desde2002.Noanopassado,de-
pois de investir no seu sistema
tecnológico, a companhia con-
tratou a consultoria Bain &
Companyparaaperfeiçoaroflu-
xo de informações nas 61 lojas
darede,umtrabalhoqueenvol-
ve tecnologia, logística egestão
decompras. “Quandovocêcap-
tura informações mais rápido,
você toma decisões no começo
do ciclo e reduz o nível de erro
nofinaldatemporada”,dizoge-
rente-geraldecomprasdaRen-
ner, HaroldoRodrigues. ●

A rotatividade maior de cole-
ções nas lojas é apenas uma fa-
ce das mudanças que a Hering
pretende promover até 2012.
Fontes próximas à companhia
dizem que agora, com o caixa
maissaudávelgraçasaoalonga-
mento do prazo da sua dívida,
ela se prepara para seguir um
destes dois caminhos: fazer um
novo lançamento de ações na
Bovespa – a empresa tem capi-
tal aberto, mas suas ações são
pouco negociadas na bolsa – ou
vender uma participação para
um fundo de private equity.
Com essa estratégia, a He-

ring quer financiar seu projeto
de expansão, que começa a to-
mar corpo neste ano. Além da
introdução do conceito fast
fashion, a companhia estabele-
ceu outras cinco diretrizes que
nortearão seus negócios daqui
para frente. Segundo o diretor
de Relações com o Investidor,
Fábio Hering, que detalhou o
planonoúltimobalanço, acom-
panhia vai acelerar a abertura
de lojas próprias, aumentar a
distribuiçãoemlojasmultimar-
cas, levar seus produtos a cida-
des menores, continuar redu-
zindo o endividamento e dar
mais ênfase ao cartãoHering.

Segundo fontes próximas
à companhia, a Hering quer
se aproximar mais da classe
C sem abandonar as cole-
ções mais sintonizadas com
as tendências da moda.
“Com o formato Hering Sto-
re, eles deixaram impressão
devenderumprodutocaro”,
diz a fonte. “Ela vai ficar
mais parecida comRenner e
C&A em termos de público.
Omixdeprodutoséque será
diferente.”
Odesejo de democratizar

amarca ficaevidentena ten-
tativa de chegar a centros
menores. Segundo o balan-
ço,essaéumaformade“atin-
gir umamaior gama de clas-
ses sociais”. Atualmente,
90%das 190 lojas da rede es-
tão em shopping centers.
Paravenderparaessepú-

blico, a Hering precisará
também corrigir uma de
suas grandes deficiências.
Ao contrário das outras re-
des, a companhia aproveita
malseucartão.Elanãotemo
interesse de criar umbanco,
como fez a C&A, mas sabe
que há espaço para oferecer
mais crédito para a compra
de roupas. ● P.C.
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