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Conhecida dos homens, a estratégia do grupo este ano é abrir 10 lojas e aproveitar sinergias 
com marca para jovens 
 
Enquanto suas concorrentes dão preferência a franquias para expandir operações, a Richards 
prioriza o maior controle da rede. Tradicional em moda masculina, a empresa mantém 
propriedade sobre 41 das 67 lojas. A expansão prevista para este ano amplia as franquias mas 
mantém a estratégia de controle, com a abertura de dez lojas, oito franqueadas e duas 
próprias, informa o sócio Sérgio Augusto Villas Boas. Além disso, vai ganhar sinergia com a 
inclusão de roupas femininas em um número maior de lojas da rede. 
 
Hoje estão em 50% das unidades e a expectativa é ampliar em pelo menos 20% essa 
penetração, para o que estão sendo feitas reformas nas lojas. 
 
A diversificação inclui também uma nova investida na ala jovem masculina. Diferente da 
estratégia tentada há cerca de seis anos, usando a própria marca, a Richards decidiu agora 
apostar na parceria com uma marca que já nasceu para esse público e em 2009 investiu na 
Bintang (ver texto ao lado). Cerca de dois anos antes havia comprado também a marca de 
moda de praia Salinas. 
 
Limites à expansão 
 
Para o presidente da consultoria especializada em varejo Growbiz, Marcelo Cherto, que 
também atende a Richards, o porte das lojas não permite o enquadramento no Super Simples, 
o que significa impostos mais altos e muitas vezes não atrai franqueados, e não interessa aos 
sócios ter lojas menores. Outro motivo para o conservadorismo dos sócios na hora de 
franquear, na opinião de Cherto é que "o Ricardo (fundador da Richards) é muito 
perfeccionista, faz questão de estar à frente da empresa e com muitas franquias fica mais 
difícil." O executivo diz que grandes empresas americanas, como a Gap, também priorizam as 
lojas próprias. 
 
"Quando entrei na empresa fui o responsável por desenvolver o projeto de franquias. Sempre 
disse ao Ricardo que precisávamos dizer mais não do que sim", afirma Villas Boas. O 
empresário acredita que é preciso o cuidado com novos franqueados. Mas a decisão ganhou 
peso com uma experiência negativa na capital paulista, que os sócios decidiram deixar a cargo 
de um master-franqueado para a criação da rede local de lojas. O assunto é pouco comentado, 
mas deu errado. 
 
Atualmente, a marca Richards movimenta 1,5 milhão de peças por ano, quase que a totalidade 
produzida por terceiros. Além das lojas exclusivas, está presente em cerca de 180 
multimarcas. A assinatura também chegou ao mercado externo. 
 
Internacionalização 
 
Em 2004, Lisboa recebeu a primeira franquia da rede no exterior. Três anos depois, em 2007, 
foi aberta uma segunda loja também em Portugal, informou Villas Boas. O interesse em outros 
países se fortaleceu com a compra da Salinas, com presença mais difundida no exterior. 
Entretanto, a crise econômica pôs a estratégia de internacionalização em segundo plano. Com 
o cenário externo desfavorável e o crescimento da economia brasileira ficou mais interessante 
investir no Brasil. 
 
"As propostas para abertura de franquia fora do país continuam chegando, a marca é 
conhecida no Rio e em São Paulo, onde a visita de estrangeiros é frequente", afirma Villas 
Boas, que, porém, não não defende este momento para novos voos ao exterior. Com o real 
valorizado, as exportações já não são tão atraentes. No Brasil, as peças são vendidas por 
preço médio de R$ 250. 
 



Só para mulheres 
 
A experiência da Richards com roupas femininas começou em 2003, quando foi aberta a 
primeira loja exclusivamente para esse público em Ipanema, no Rio de Janeiro, resultado da 
demanda das clientes. Hoje, entretanto, as coleções são apresentadas na mesma unidade e o 
público feminino é um dos pilares de crescimento da empresa, que já colocou os produtos em 
50% da rede. 
 
A média de venda das lojas é de R$ 150 mil, mas de acordo com o empresário, as melhores 
lojas atingem até R$ 250 mil por mês. Para a montagem é preciso desembolsar R$ 5 mil por 
metro quadrado. O lucro líquido varia de 10% a 15% sobre o faturamento. 
 
Também em 2003 foi lançada a loja virtual da empresa, que vende, além dos modelos atuais, 
coleções passadas com preços baixos. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 22. 


