
VENDAS As redes devem abrir mais lojas este ano para assegurarsuasfatias de mercado

Vestuáriotradicionalreageàsgrifes
'As redes varejistas do
segmento de vestuário,
como Renner,
Riachuelo e Camisaria
Colombo, apostam em
novas estratégias para
continuar a crescer

SÃO PAULO

O varejo de vestuário buscanovas
estratégias para manter o cresci-
mento acelerado e não perder es -
paço diante da onda de aquisi-
ções que têm ocorrido no setor,
com a holding IM (Identidade
Moda) eaAMCTêxtii comprando
grifes de estilistas como Alexan-
dre Hercovitch e Tufi Duek (da
Zoomp). A Renner, por exemplo,
chegouasuacentésimalojaede-
ve abrir mais 15 este ano, além de
dobrar a participação de produ-
tos importados dentro de suas
unidades. Já a concorrente Ria-
chuelo deve abrir de 15 a 17 uni-
dades e impulsiona a linha de
acessórios, enquanto a Camisa-
ria Colombo, de vestuário mas-
culino, optou por criar lojas me-
nores e reduzir o custo de monta-
gemematé30%.

Para consultores do setor, os
grupos de confecções de elite es-
tudam entrar no segmento de
vestuário fashian para classes
mais baixas, o que pode explicar a
reação da Renner, Riachuelo, Ca-
misaria Colombo e também da
C&A, alíderdo segmento.

Uma das três maiores lojas de
departamento do Brasil, aRenner
temmantidoumplanodeexpan-
são agressivo e deve investir ainda
mais este ano: R$ 140 milhões
frente aos R$ 108,5 milhões inje-
tados ano passado.

Segundo o presidente da Ren-
ner, José Galló" , grande parte desse
investimento será para a expan-
são. Ainda faz parte do plano da
rede atingir mais as classes C e D,
já que em março a Renner fechou
um acordo para adquirir 100% da
rede Leader, com sede
no Rio de Janeiro e38 lo-
jas também de vestuá-
rio. Aaquisição deve im-
pulsionar o crescimen-
to da rede nos próximos
anos, inclusive para ci-
dades menores. Hoje, a
Renner mira cidades
com média de 400 mil
habitantes e 93% de

de R$ 431 milhões, o que significa
alta de 24,2% em relação ao mes-
mo período do ano passado. Já
seu lucro líquido cresceu 62%, fi-
cando emR$27,2 milhões.

Um dos fatores que contribuiu
para o bom desempenho do pri-

meiro trimestre foi a o
aumento da margem
bruta de 46,5 para 47,9%
entre o primeiro trimes-
tre de 2007 e igual perío-
do de 2008, além da con-
tribuição das lojas que já
foram abertas este ano.
Porém, o crescimento
das vendas nas mesmas
lojas de 11,5% mostraria
que o consumo de rou-
pas e acessórios conti-
nua aquecido no País.

suas lojas estão em
shoppingcenters.

ARenner ainda apos-
ta em ummzjtde produ-
tos com maior presença
de produtos importa-
dos. Hoje, a rede afirma
ser a principal comer-
cializadora de perfumes impor-
tados do Brasil, por exemplo. Os
itens importados são 5% do total
de produtos e a meta é dobrarem
este ano. A ampliação, segundo o
presidente da rede, será em fun-
ção, principalmente, da procura
por roupas e tecidos que não são
encontrados ou produzidos no
Brasil, corno fibras sintéticas. Gal-
ló ainda afirma que o diferencial
daredeéfacilitaracomprado pú-
blico feminino, que representa
quase 80% das vendas, com 11
marcas próprias.

Arede, que diz ser a segunda no
ranking de lojas de departamen-
to no Brasil, ficando atrás da C&A,
teve receita líquida em vendas de
R$ 1,75 bilhão, em 2007, com um
crescimento de 22% ante a receita
de 2006. Já no primeiro trimestre
deste ano. sua receita líquida foi

Riachuelo
Já a concorrente Ria-
chuelo está encostando
na Renner em número

de lojas e tem plano de abrir de 14
a 17 lojas este ano. Hoje, a Ria-
chuelo, que pertence à Guarara-
pes Confecções, possui 94 unida-
des. A rede está dobrando o nú-
mero de lojas abertas no ano pas-
sado, quando 7 foram inaugura-
das. Uma delas foi aberta no
Shopping Bourbon Pompéia, em
São Paulo, e a outra deverá ser
aberta hoje, em Feira de Santana.
(BA). Segundo o gerente de ex-
pansão da Riachuelo, Marcos Ta-
dei, as novas lojas vão incremen-
tar o faturamento este ano. Em
2007,areceitalíquidafoide R$1,7
bilhão, com um crescimento de
8,2%emrelaçãoa2006.

O investimento para este ano,
conseqüentemente deverá ser
maior do que o de 2007, e cadalo-
jacustadeR$5a6milhões.Hojea
maior parte das lojas, 56%, já são

emshoppings, número que tende
a aumentar, com novos centros
de compras sendo abertos.

De acordo com o gerente da
Riachuelo, o grande diferencial
da rede é "o fato de ser a única loja
de departamentos que possui
parque fabril", da Guararapes
Confecções, o que garantiria uma
alta qualidade dos produtos e um
preço muito mais baixo, segundo
o executivo. A participação dos
produtos da Guararapes nas lojas
também está crescendo. "Isso é
umagrandevantagemparanós."

Lojas menores
A Camisaria Colombo, rede na-
cional de vestuário masculino,
tem planos ambiciosos e a forma
demanterseucrescimentoecon-
seguir maior eficiência é com a
abertura de lojas reduzidas, com
custo de montagem até 30% me-
nor. De acordo com o presidente
da empresa, Álvaro Jabur Maluf,
neto do fundador da Camisaria
Colombo, que possui 91 anos, as
lojas que antes tinham cerca de
300,400 metros quadrados, ago-
ra, têm no máximo 150 m2, o que
traz várias vantagens. "Com as
novas lojas trabalhamos com es-
toques menores e giro de merca-
dorias mais rápido, há mais efi-
ciência, além do custo ser me-
nor", explicaoempresário.

Com a nova estratégia, o presi-
dente da Colombo diz que pre-
tende abrir de 40 a 50 unidades
em todo o País, ante a 30 lojas
abertas no ano passado.

DANIELLE FONSECA

Incremento da
rede no mercado
brasileiro

Para a Camisaria Colombo, es-
te é um ano favorável para o
incremento da rede no merca-
do brasileiro, mas tudo vai de-
pender das oportunidades de

negócio que surgirem. A inten-
ção do presidente da empresa,
Álvaro Jabur Maluf é a de fo-
car, principalmente, a abertura
em mercados das regiões Nor-
deste, Norte e Centro-Oeste.
Atualmente, a Colombo possui
127 lojas em 17 estados, sendo
que este ano já abriu a sua pri-
meira loja no estado de Rorai-
ma, por exemplo.

De acordo com o executivo,
todas as lojas são próprias e o
presidente da rede ressalta que
a marca possui capital para a
expansão própria e deve con-
tinuar dessa forma acelerada,
por ser uma cultura da empre-
sa. Jabur Maluf não vê que
com o sistema de franquias
não seria possível manter o
mesmo grau de satisfação do
consumidor com a loja e o
atendimento, por exemplo, e
acredita ser um diferencial.

O executivo ainda não des-
carta a abertura de mais um
centro de distribuição (CD) da-
qui a cerca de dois anos para
dar sustentação a sua expan-
são no País e tornar a distri-
buição mais rápida. "Temos
duas lojas em Manaus [AM],
por exemplo, e as mercadorias
demoram até dois dias para

chegar lá. Porque não abrir um
CD no Nordeste? O varejo co-
bra versatilidade e pensamos
nessa possibilidade", disse.
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