


DE TECELAGEM A VAREJISTA herdeiro e CEO Fábio Hering em loja da

marca do Shopping Eldorado, em São Paulo; reestruturação da Hering inclui a

abertura de novas lojas, a revisão da tabela de preços e a criação de cartão próprio

MPRESAS CENTENÁRIAS SÃO, QUASE SEMPRE,

aquelas que se reinventam na medida em que o ambiente se altera.
As menos flexíveis envelhecem e morrem. A catarinense Hering
flertou com este último destino, mas chegou aos 128 anos em condi-
ções de celebrar os resultados do rejuvenescimento forçado. No pri-
meiro semestre deste ano, seu faturamento no mercado doméstico
cresceu 59% frente ao mesmo período de 2007, sua geração de caixa
ficou 166% maior, e as vendas nas lojas já existentes aumentaram
35,5%. A evolução nos resultados é atribuída ao sucesso do repo-
sicionamento de preço da marca Hering, à abertura de novas lojas
(próprias e franqueadas) e ao lançamento de um cartão de crédito
próprio da rede. Mas esse é apenas o capítulo mais recente da história.

Até meados dos anos 90, os Hering - descendentes dos ir-
mãos alemães que fundaram a primeira indústria de fios e ma-
lhas de Blumenau (SC) - produziam 100% daquilo que levava sua
marca. A começar pelo fio. A companhia não tinha loja. Era uma
indústria têxtil e tinha na produção própria seu diferencial, uma
vantagem e tanto em tempos de economia fechada. "Com a aber-
tura iniciada no governo Collor, despertamos. Percebemos que os
principais ativos que tínhamos eram nossas marcas e canais de dis-
tribuição", afirma Fábio Hering, principal executivo do grupo. Foi
quando começou o "desinvestimento" na estrutura de produção. A
companhia abandonou a fabricação de fios. E começou sua trans-
formação em empresa de varejo. Em 1996, a primeira Hering Store
abriu as portas. Mas a expansão não deslanchou. A Hering não es-
tava pronta para o cenário de economia estável, competição aberta
com fabricantes asiáticos, câmbio desfavorável e aperto monetário.

A empresa era financeiramente alavancada, com uma estrutu-
ra de capital pesada para um país de juros tão altos. Transformada em
bola de neve, sua dívida quase saiu de controle na década seguinte. Ao
final de 2005, o endividamento era de R$ 201,3 milhões, ou 4,6 vezes
a geração de caixa da empresa. Criou-se o círculo vicioso. "Por causa
da dívida elevada, sobrava pouco dinheiro para investir", afirma Ra-
fael Cintra, analista de varejo da Link Investimentos. Abrindo menos



lojas que a concorrência, a Hering não
agüentava o ritmo de crescimento das
rivais. Entre 2004 e 2007, sua receita
líquida aumentou, em média, 4,2% ao
ano, comparada aos 6,1% do setor. Antes,
portanto, de levar adiante a mudança de
estratégia (a metamorfose de indústria
em rede varejista), foi preciso execu-
tar um recuo tático no front financeiro.
Com a reestruturação que se estendeu
entre 2003 e 2006, a Hering recuperou
sua margem operacional e zerou a dí-
vida líquida. A partir daquele momen-
to, a economia passou a ajudar. Com
os cortes de juros, o grupo pôs na rua
o projeto de retomada do crescimento.
Uma pesquisa feita em setembro de
2006 revelou que o reconhecimento da
marca Hering no Brasil variava de 85%,
na classe C, a 94%, na classe A. O índice
de penetração da marca (porcentagem
dos consumidores que compraram al-
gum produto nos últimos seis meses an-
tes da data da pesquisa), porém, foi con-
siderado baixo: apenas 4% na classe C
e 22% na classe A. Na pesquisa, os con-
sumidores apresentaram três razões
para não comprar produtos Hering:
> P R E Ç O Durante a crise, seus
produtos encareceram, quando
comparados aos da concorrência.
> CRÉDITO Falta de financiamen-
to nas lojas, como oferecido nas rivais.
> LOCALIZAÇÃO Mais de 80%
das lojas estavam em São Paulo.

O consumidor tinha razão nos três
pontos. Em relação ao preço, a Hering
tinha um prêmio da ordem de 40%
sobre varejistas concorrentes. Deci-
diu, então, reduzir a diferença para
cerca de 20%. Para isso, saiu das fai-
xas mais caras e reforçou as linhas do
meio da pirâmide de preços, que dão
mais retorno em volume. No caso das
camisetas masculinas, por exemplo,
o preço médio foi reduzido em 16,3%,
da coleção de verão de 2006 para a
de 2007. Os modelos mais caros, na
faixa de R$ 44,90 a R$ 59,90, tiveram
sua participação na coleção reduzida
de 50% para 16%. O desafio é tornar a

marca, ao mesmo tempo, mais barata
e mais fashion, movendo-se do territó-
rio dominado por Riachuelo e Marisa
para o disputado por C&A e Renner.

Para aumentar a oferta de finan-
ciamento e tornar mais atraentes as
lojas em shoppings populares, o grupo
lançou, em janeiro deste ano, o cartão
de crédito Hering Store, uma parceria
com o banco HSBC e a bandeira Visa. A
ofensiva completou-se com o início do
plano de expansão da rede Hering Sto-
re, com lojas próprias e, principalmente,
franquias. A meta é chegar a 325 unida-
des até 2010.0 plano para 2008 prevê
a inauguração de 11 lojas próprias e 32
franqueadas. "Ao delegar a terceiros
a abertura e a gestão de uma em cada
três lojas, a companhia diluiu os riscos
e permitiu uma expansão rápida sem a
necessidade de grandes investimentos",
diz Rafael Cintra, o analista da Link.

NOVO FOCO
ESSE CONJUNTO DE MEDIDAS
recolocou os catarinenses no radar do
mercado. Cintra publicou seu primeiro
relatório sobre a Hering em setembro,
depois de acompanhar a empresa por
quase um ano. Iniciou a cobertura da
ação com recomendação de compra
justificada por três fatores: modelo de
expansão baseado em franquias, re-
posicionamento de preços e reconhe-
cimento das marcas. A expectativa da
Link é de que a empresa sustentará uma
taxa média de crescimento anual nas
suas vendas de 21% até 2012. No anuá-
rio Época NEGÓCIOS 100 - Às Empresas
de Maior Prestígio no Brasil, divulgado no
mês passado, a Hering foi a campeã do
setor têxtil. Dentro dessa categoria, foi a
primeira colocada em quatro quesitos:
admiração, confiança e ética, qualida-
de de produtos e história e evolução.

Atualmente, a Hering produz me-
nos da metade do que vende. Em média,
41% da produção é terceirizada. Mas
os números variam dentro da cadeia.
Exemplo: 74% da costura das roupas é
feita fora. Mas todo o tingimento se faz



em casa. Algo entre 50% e 55% dos ter-
ceiros estão fora do Brasil (cerca de 15%
na Ásia). "A estratégia é produzir onde
encontramos melhores custo e quali-
dade", diz Fábio Hering. Mas a intenção
não é abrir mão do lado industrial. A
Hering opera oito fábricas, nos estados
de Santa Catarina (cinco unidades),
Goiás (duas) e Rio Grande do Norte
(uma). A capacidade de produção é de
3 milhões de peças por mês. Esse mode-
lo híbrido, de fabricação dentro e fora de
casa, permite responder com agilidade
a oscilações na demanda por produtos
e na oferta das matérias-primas. Para
o analista Cintra, a mudança de foco da
Hering não só é estrategicamente acer-
tada, como se deu na melhor hora. Com
as lojas próprias, a companhia foi para a
linha de frente do comércio, o que forta-
lece sua marca e aumenta as margens. O
timing, por sua vez, foi correto, porque o
varejo vem crescendo mais rapidamente
do que a indústria nesta década. Em um
futuro próximo, a companhia planeja
ampliar a terceirização, para responder
ao aumento da demanda por seus pro-
dutos esperado para os próximos anos e,
ao mesmo tempo, garantir alternativas
de suprimento a custos menores. Para
isso, criou um departamento focado
no desenvolvimento de fornecedores
dentro e fora do Brasil. A terceirização,
a modernização da estrutura fabril e
o investimento no varejo resultaram
em um forte enxugamento da força de
trabalho. No início dos anos 80, a com-
panhia chegou a empregar mais de 20
mil pessoas. Hoje mantém cerca de 5
mil colaboradores. Seu modelo de negó-
cio combina todas as etapas da cadeia
de produção de vestuário: manufatura,
gestão de marca, desenvolvimento de
produtos e da operação de varejo. Dos
concorrentes no Brasil, só a Riachuelo
atua assim. Lá fora, a espanhola Zara
é referência nesse tipo de combinação.

A Hering tem capital aberto desde
1994.O fim dos anos 90 e a primeira me-
tade desta década, porém, foram mar-
cados pela concentração de capital nas

mãos dos controladores. Essa tendência
foi revertida em maio de 2007, com a mi-
gração do grupo para o Novo Mercado
da Bovespa, seguida de uma nova emis-
são de ações, em julho daquele ano. Hoje
a Hering é uma empresa de controle
difuso: 60% de suas ações são negocia-
das na bolsa. A família fundadora tem
24,8% do capital social. Para manter a
companhia sob seu comando, vale-se de
um mecanismo anti-take over, uma pro-
teção contra ofertas hostis. "A família
hoje vê a empresa como um investimen-
to", afirma Fábio. "E os minoritários,
como acionistas que agregam valor."

Fábio Hering nasceu em São Paulo,
viveu sempre na cidade - mais precisa-

verizado e a adaptação às normas de
governança do Novo Mercado, a He-
ring é cada vez menos uma empresa
familiar. "A sucessão aqui não passa
por olhar quem é a pessoa da família
com melhores condições de assumir o
meu lugar", diz Fábio Hering. "O que
não quer dizer que meu sucessor não
possa ser da família." Em 1982, quando
entrou na empresa, 100% dos direto-
res eram executivos com o sobrenome
Hering. De lá para cá, a maioria saiu.

Na ida ao Novo Mercado, a ação da
companhia saiu cotada a R$ 11. De lá até
dezembro, o papel valorizou 114,3%, su-
perando com folga a alta do Ibovespa, de
41,3%. Neste ano, porém, a ação só caiu.

HOJE O CONTROLE
DA HERING É DIFUSO.

60% DAS AÇÕES SÃO
NEGOCIADAS NA BOLSA

mente, numa ponte aérea quase sema-
nal para Blumenau - e é são-paulino.
Administrador de empresas, traba-
lhou na consultoria Arthur Andersen
(hoje Accenture) e na agência de propa-
ganda CBB&A antes da Hering. É CEO
desde 1998, apesar do cargo de vice-
presidente. Ivo Hering, seu pai, presi-
de o conselho de administração. Hoje
com 49 anos, Fábio é representante da
quinta geração da família. Discreto,
ele se descreve como um executivo de
estilo conciliador, cuja principal carac-
terística, no trato com os funcionários,
é dosar pressão com motivação. "Para
mim, não tem meio-termo. Ou você
está comprometido com o trabalho ou
não está", diz. O que não faz dele um
workaholic. "Sempre consegui ser bom
pai e marido." Casado há 26 anos, Fábio
tem três filhos homens. Herdeiros, sim,
mas não necessariamente candidatos a
ocupar seu lugar. Com o capital já pul-

Fechou o "setembro negro" na casa dos
R$ 7. No dia 21 de novembro, o papel es-
tava cotado a R$ 5,60. Isso, porém, não
significa que haja algo de errado com
a empresa. Mais de 90% das ações de
empresas que fizeram IPOs em 2006
e 2007 estão abaixo do valor de lança-
mento por obra da crise. O varejo tem
sido ainda penalizado pelo temor de re-
dução do ritmo de expansão do crédito.
O problema da ação da Hering é a baixa
liquidez. O volume negociado por dia é
pequeno, o que dificulta a formação de
preço. Mas ela é uma das empresas do
varejo que menos sofreram no auge da
crise - as ações da Guararapes caíram
o dobro. "Agora, a baixa liquidez a pro-
tege um pouco", afirma Rafael Cintra,
da Link. "Mas quando houver recupe-
ração, ela vai demorar mais a subir."

Text Box
TEIXEIRA, Alexandre. Época Negócios, São Paulo, ano 2, n. 22, p. 130-133, dez. 2008.




