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É possível convencer uma mu-
lher a comprar uma blusa sem a
deixar sequer provar a peça? A
gigante brasileira no setor do
vestuário Hering descobriu, na
prática, que sim. Em julho de
2008, a empresa reabriu a loja
virtual como parte da estratégia
do novo posicionamento de
mercado e entrou com força na
comercialização de produtos
pela internet. A primeira tenta-
tiva havia ocorrido no início da
década mas acabou sendo en-
cerrada em decorrência de uma
reestruturação interna. As ven-
das on-line faturavam, à época,
apenas R$ 5 mil por mês.

Agora, o otimismo cresce no
mesmo ritmo dos bons resulta-
dos. No segundo ano de e-
commerce, a Hering registrou
vendas superiores a R$ 2 mi-
lhões, sendo que 76% dos pedi-
dos partiram de mulheres. Pode
parecer pouco quando este va-
lor é comparado ao R$ 1 bilhão
de faturamento total da empre-
sa. Porém, os olhos da gigante
estão voltados para um futuro
próximo. A meta é multiplicar
esta quantia por 10 até 2015 e
consolidar a internet como um
excelente canal de vendas.

Para chegar lá, a empresa
lançou mão de um atalho apro-
veitando toda a estrutura insta-
lada que sustenta as lojas físicas,
como diz Gildo José Koerich,
gerente de administração de
vendas da Cia. Hering.

Agilidade na entrega
“Bastaram apenas adequar o
software e iniciar alguns proces-
sos novos no estoque, como dar
prioridade à retirada das peças
encomendadas pelo e-commer-
ce e entregar a mercadoria rapi-
damente ao consumidor”, afir-
ma. Uma outra vantagem que o
gerente destaca está na redução
de um problema crônico do ves-
tuário brasileiro: a falta de pa-
dronização de tamanhos, que
dificulta a escolha de um produ-
to a distância. Há cerca de três
anos, a empresa começou a pa-
dronizar as medidas da marca
para aumentar a satisfação nos
pontos de venda.

“Essa segurança ajudou a fi-
delizar os clientes nas lojas físi-
cas e o benefício se expandiu
também para o mundo virtual”,
ressalta Koerich.

Fidelização que não termina
por aí. Em três meses, a Hering
irá introduzir um sistema para
reduzir ainda mais o risco de
erro nas vendas on-line. A es-
tratégia é ampliar a quantidade
de informações sobre cada pro-

Lilica & Tigor, Scala e Karsten
são vendidas pelo portal, que
movimentou R$ 10,2 milhões
no ano passado, alta de 177%

A venda on-line de roupas é um
mundo de extremos. Por um
lado, é árdua a luta para encon-
trar clientes dispostos a fazer
encomendas sem provar os pro-
dutos. Na outra ponta há uma
indústria ávida para ingressar
no e-commerce, mas teme a re-
sistência dos consumidores e
acha o risco alto. Diante deste
paradoxo uma empresa achou o
seu nicho de mercado: a
Posthaus, de Blumenau, que há
27 anos trabalha com o comér-
cio de roupas por catálogo.

Em 2007, os sócios conversa-
ram com algumas marcas volta-
das para o público das classes C e
D e criaram seu portal para co-
mercializar as peças diretamente
ao consumidor. “Algumas em-
presas temiam entrar no e-
commerce sozinhas por não te-
rem experiência no varejo. Ou-
tras planejavam iniciar as vendas

on-line e vislumbraram no por-
tal uma grande oportunidade”,
afirma Taísa Bornhofen, gerente
de e-commerce da Posthaus.

Hoje, a loja abriga 29 marcas,
como Lilica & Tigor, Scala e Kars-
ten (mesa e banho), e busca tam-
bém as classes A e B. Em 2009,
comemorou um crescimento de
177% em relação ao ano anterior,
o que fez o portal alcançar o fatu-
ramento de R$ 10,2 milhões.

Ao criar uma loja multimar-
cas virtual, derrubou ainda um
dos mitos mais antigos da inter-
net: o que afirma que mulheres
fogem das compras na rede.
Mito que não resiste a uma breve
análise dos números da empre-
sa. Mais de 90% dos clientes são
mulheres, que buscam produtos
para elas, para os filhos e para
dar de presente. “A praticidade é
a nossa grande aliada. Muitas
não têm tempo de ir a uma loja
para escolher as roupas e pre-
sentes. Resolvem tudo pela in-
ternet. Não à toa, 45% das nos-
sas vendas vão para a cidade de
São Paulo”, diz Taísa. ■

Em alguns anos,
o consumidor
poderá facilmente
sobrepor a imagem
das peças do site com
sua própria foto. Isso
permitirá visualizar
como ficaria
a roupa no corpo

Posthaus, de venda por
catálogo, lucra na rede

● Os números da Posthaus
mostram que 91% das
compras on-line são
realizadas por mulheres.

● O site registra 1,5 milhão
de acessos, em média, por mês.

● No total, o Posthaus vendeu
no ano passado 649,1 mil peças.

● O índice de troca ou devolução
registrado pelo site é de 5%
sobre o total comercializado.

MUDANDO HÁBITOS
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R$ 2 milhões
foi o montante faturado pela
Hering com a venda de peças
pela internet no ano passado.

76%
do total das compras feitas
pelo site da companhia
foi realizada por mulheres.

Medidas das roupas produzidas pela
companhia vão facilitar compras on-line

Hering aumenta informações em
Detalhamento reduz riscos de erro na
escolha pelo cliente. Empresa deve lançar
outras marcas na rede, como dzarm

92 mil
é o número de acessos mensais na
webstore da Hering, que voltou a
vender on-line a partir de 2008.

“Padronização das
roupas da marca ajudou
a fidelizar o cliente”

Gildo José Koerich
Gerente de
administração
de vendas
da Cia. Hering

Divulgação

duto, detalhando as dimensões
do colarinho, manga, compri-
mento, largura entre ombros e
na parte de baixo. Algo seme-
lhante com a tabela de medidas
já disponível no site de outra
marca da empresa, a Puc, volta-
da para o público infantil. Até
final de julho, a dzarm., tam-
bém da companhia Hering, lan-
çará sua própria loja on-line.

Mas comprar uma roupa com
satisfação requer muito mais.
Fatores como o caimento e cor-
te são fundamentais na escolha
do cliente. Para superar tam-
bém este obstáculo, a Hering
observa uma tecnologia em as-
censão na internet. Em alguns
anos, o consumidor poderá fa-
cilmente sobrepor sua própria
foto à imagem das peças do site.
Isso permite visualizar a roupa
no corpo. Mesmo que não seja
um provador físico, a técnica
irá tornar mais brando o desafio
de convencer uma mulher a
comprar uma blusa sem tê-la
experimentado. ■
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Divulgação

O grande desafio para o
e-commerce decolar no setor
têxtil é o medo do consumidor
de errar na compra. No Brasil,
não há uma cultura entre os
clientes de que é fácil devolver
ou trocar um produto quando
está insatisfeito. Temendo
que terá de arcar com
o prejuízo por uma compra
malfeita, muitos brasileiros
passam longe das lojas
virtuais e preferem escolher
as roupas na base do tato
e com um espelho na frente.
“Mas é preciso entender que
a devolução e a troca são
normais e podem ser feitas sem
problema algum. É um processo
de amadurecimento da empresa
e do próprio consumidor.
Por enquanto, o e-commerce
é algo incipiente, mas em forte
crescimento à medida que essa
questão evolui”, afirma Ulrich
Kuhn, presidente do Sindicato das
Indústrias de Fiação, Tecelagem e
do Vestuário de Blumenau (Sintex).
Quem acredita que a
padronização poderá driblar
o medo de comprar errado terá

de esperar um bom tempo.
Segundo Kuhn, a ideia
de criar uma medida única
para o vestuário brasileiro
é discutida entre entidades
do setor e por outros órgãos,
como a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT)
e o Inmetro. Porém, a iniciativa
esbarra em uma outra fonte
de preocupação. Para Kuhn,
a economia de escala
freia o processo. O mercado
brasileiro não comporta
uma variedade muito grande
de tamanhos, como no caso
do americano, onde o detalhismo
permite ao consumidor escolher
o tamanho de uma calça
cruzando o número da cintura
com o do comprimento da perna.
”O mercado nos Estados
Unidos é imenso. Por isso, eles
conseguem detalhar os tamanhos
e padronizar as medidas.
No Brasil o mercado é bem
menor. A padronização começa a
ser implantada entre as grandes
empresas, mas está longe de
haver uma unidade em todo
o setor”, afirma Kuhn. D.C.

Implantação de padrão único não depende
apenas de negociação, mas também de escala

site para ganhar mais na web
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 24.
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