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D ois mil e seis tem tudo para ser conhecido como o ano zero
na história de 127 anos da Hering. Afinal, a empresa fechou
o período com lucro de R$ 17 milhões, revertendo a perda de
R$ 33 milhões registrada no período anterior. As receitas lí-

quidas avançaram 3% para R$ 330 milhões. Números positivos,
sem dúvida. Contudo, ainda insuficientes para garantir o sono

tranqüilo do clã capitaneado pelo her-
deiro Fábio Hering, após uma seqüên-
cia de resultados ruins que levaram a

uma profunda reestruturação da com-
panhia. Para ganhar fôlego e se dife-
renciar dos asiáticos, ele incorporou um

caráter fashion à grife dos "dois peixi-
nhos". Fez isso construindo uma rede
de lojas próprias e franqueadas (a He-
ring Store), lançando o selo Dzarm (vol-
tada para o público masculino) e refor-
çando a marca PUC (para crianças).
Além disso, tratou de encurtar, para
dois meses, o espaço entre o lançamen-
to de coleções. Por último, adotou o
conceito fast-fashion que consiste em
renovar as vitrines a cada 15 dias. A op-
ção preferencial pela classe B, num pri-



novo
meiro momento, foi bem recebida pelo
mercado. "A Hering tem atributos as-
piracionais capazes de seduzir con-
sumidores de vários níveis sociais",
diz Heloísa Omnine, sócia da con-
sultoria Shopfitting. "Cada vez mais
os jovens endinheirados avaliam a
qualidade e o design das peças e não
apenas a etiqueta", reforça o consultor
Eduardo Tomiya, sócio-diretor da
BrandAnalitics. Mas diante do modes-
to crescimento, a questão que se colo-
ca agora é a seguinte: ao insistir na
glamourização a grife não corre o
risco de perder a identidade? E o
pior: perder volume de vendas?

Apesar do sucesso obtido até agora
(as 190 Hering Store e PUC responde-
ram por 43% das receitas), a direção da
companhia vive uma espécie de dilema
shakespeariano. Procurado pela DI-

NHEIRO, Fábio Hering não quis falar
sobre a nova estratégia da empresa.
Comenta-se no mercado, porém, que a
Hering prepara uma espécie de volta
às raízes com o intuito de cortejar a
classe C. Com isso, ele espera barrar o
avanço dos concorrentes asiáticos. A
China é uma ameaça mais do que real.
No ano passado, as importações oriun-
das daquele país cresceram 69% para
US$ 607,6 milhões. Mas a glamouriza-
ção não se propunha exatamente a bus-
car diferenciais para combater os
baratos produtos chineses? Pelo visto, a
estratégia não foi suficiente. "A Hering
tem uma grande vantagem, sua tradi-
ção. Ela sabe que os brasileiros têm
apego às marcas sólidas e deve usar
isso a seu favor", ressalta Mareio Ka-
wassaki, analista de varejo do Banco
Fator. Portanto, um processo de volta
às origens, resgatando a força da marca
junto ao maior público consumidor, pa-
rece ser o caminho mais viável para o
crescimento sustentável da Hering.

Isso tudo, entretanto, resolve apenas
parte do dilema vivido pela empresa. É

que, além de reconquistar os consumi-
dores médios, ela também precisa me-
lhorar a performance financeira, para
tocar em frente os planos de expansão.
Segundo fontes do mercado, o caminho
natural de Fábio Hering seria aprovei-
tar o bom momento da bolsa de valores
para lançar novos papéis. Outra alter-
nativa é a mudança do status atual, con-
vertendo as ações preferenciais (PN)
em ordinários (com direito a voto). Isso
daria mais liquidez às ações, favorecen-
do a atração de um sócio capitalista, por
exemplo. Os boatos foram suficien-
tes para alimentar uma espécie de
corrida aos papéis da Hering. No pe-
ríodo janeiro-marco a cotação mais
que dobrou. Será o prenuncio de que o
fôlego necessário para manter os peixi-
nhos nadando não será tão difícil assim
de conseguir? O tempo dirá. H
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