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OS CONSUMIDORES BRASILEIROS VÃO
encontrar a partir deste mês na área de vestuário
dos hipermercados, como Wal-Mart e Carrefour, e

em lojas de departamento do País a lendária figura de Mi-
chael Jordan, o mais popular jogador de basquete no mun-

do. Carismático e com bela
credibilidade lá fora, Jordan
estará em dezenas de dis-
plays em tamanho família
que ocuparão essas lojas e se
tornará a imagem, também
no Brasil, das camisetas Ha-
nes. Marca do grupo Hanes-
brands, uma das principais
fabricantes norte-america-
nas, ela vai "importar" o ex-
camisa 23 do Chicago Bulls
para abocanhar pedaço do
mercado de camisetas no
Brasil, que fatura em torno
de R$ 3,8 bilhões ao ano e foi
praticamente abandonado
pela tradicional líder, a He-
ring. Para quem não conhece
a Hanes, é bom saber que a

dona da marca sabe bem em que terreno fará seu novo
lance. A empresa já tem experiência no varejo brasileiro,
herdada do grupo Sara Lee, ao qual pertencia. Em 2006, a

companhia se desligou do grupo Sara Lee, mas no Brasil fi-
cou com a equipe de trabalho e com grifes de forte apelo,
como Kendall, Tensor e Zorba, esta adquirida em 2000.

"O mercado brasileiro não é uma novidade para nós", diz
Oswaldo Cordon, presidente da Hanesbrands no País.
"Nem o nosso garoto-propaganda, o Michael Jordan, é des-
conhecido por aqui." Presente em mais de 40 países, a Ha-
nesbrands vai utilizar no País a mesma estratégia de ven-
da adotada em outras partes do mundo, que inclui
as parcerias com os grandes supermercados. As
camisetas serão importadas das unidades da
empresa em Bangladesh, na Ásia.. "A
produção global nos garante es-
cala e competitividade",
afirma Cordon, que
estima que suas
peças básicas
chegarão ao



SETAS DOS EUA, CHEGA AO
A HERING NÃO QUER MAIS

consumidor por R$ 16,90. Mesmo estreante, a Hanes pode
já chegar com ares de gigante em um mercado bastante
pulverizado. Aquela que poderia ser sua principal concor-
rente, a Hering, que já foi sinônimo no País de camisetas
básicas, perdeu interesse no segmento. No fim da década
de 90 a fabricante catarinense retirou seus produtos das
prateleiras dos supermercados e passou a concentrar
suas vendas na rede de franquias e lojas multimarcas.
Hoje a cadeia Hering Store já tem 199 unidades espalha-
das pelo País e pretende chegar a 325 até 2010, segundo
Fábio Hering, vice-presidente da companhia. Preocupada
em firmar-se como empresa de moda, atualmente a
Hering nem sequer gosta de ver sua marca as-
sociada apenas ao mercado de camisetas
básicas. "Esse canal de vendas (o
supermercado) não se en-
quadra no posi-

cionamento que a marca desenvolveu com a criação da
rede Hering Store", diz Hering. "Embora a marca Hering
seja "top of mind" da categoria camisetas, esse produto
hoje não representa mais a maior parcela das vendas. Não
entraremos em confronto no mercado de commodities (ca-
misetas básicas, por exemplo) porque optamos por valori-
zar a nossa marca", diz ele.

Com terreno aberto para sua entrada, a Hanes-
brands avisa que veio para ficar no País. "Como temos
canais de venda já organizados, vamos lançar novos
produtos", conta Márcia Castelo Branco, gerente de re-
lações públicas da empresa. Na lista estão peças ínti-
mas feminina e roupas infantis da marca Hanes. Em
2007, meias esportivas da grife foram lançadas no País.
A empresa não divulga o faturamento no Brasil, mas no
mundo a Hanesbrands tem vendas anuais de US$ 4,5
bilhões. Com números expressivos, a Hanesbrands,
dona ainda das marcas Champion, Bali e Wonderbra, se
apresenta como "a maior empresa têxtil do mundo". No
Brasil, ainda terá muito o que mostrar.
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