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A inspiração
veio da Espanha
Ao integrar as
operações de
sua fábrica à
rede de lojas—
a exemplo do que
faz a espanhola
Zara —, a Riachuelo
aumentou seu
lucro em mais
de 50% em .
apenas um ano
DENISE CARVALHO

Em agosto de 2007, o empresário Flá-
vio Rocha, sócio e presidente da
rede de varejo Riachuelo, deixou seu
escritório na zona norte de São Pau-

lo e partiu para uma viagem a La Coruna,
no norte da Espanha. Sua missão era uma
só — conhecer de perto a Zara, do grupo
Indítex, o maior varejista de moda do mun-
do, fundada pelo espanhol Amando Ortega
em 1975. Na visita de um dia. Rocha per-
correu o complexo de 16 fábricas, um cen-
tro de distribuição e um parque de criação,
erguido em 600 000 metros quadrados no
subúrbio da cidade. O ponto alto foram as
2 horas de conversa com Ortega. o recluso
criador de um império que fatura 15 bilhões
de dólares por ano, distribuindo 4 milhões
de peças de roupa toda semana a 4 600 lo-
jas em 74 países. O objetivo da viagem era
desvendar a fórmula que fez da Zara a
maior inspiração para uma das maiores

transformações na trajetória do grupo Gua-
rarapes, controlador da Riachuelo: a inte-
gração entre indústria é varejo. "Estamos
replicando o modelo espanhol para ser a
rede mais eficiente do Brasil", diz Rocha.

No caso da Riachuelo, copiar a Zara sig-
nificou a ruptura com uma tradição sexage-
nária. Criada em 1947 pelo pai de Rocha,
o potiguar Nevaldo Rocha, como uma fá-
brica de roupas (a rede de varejo foi com-
prada em 1979), a Guararapes sempre man-
teve a independência entre suas seis fábricas
e a rede de lojas. Até dois anos atrás, a linha
de produção definia as coleções e abastecia
cerca de 10 000 clientes. Desde 2008, po-
rém, as fábricas atendem exclusivamente
as lojas da Riachuelo, hoje responsável pe-
la definição do que será vendido ao consu-
midor. (Apenas 10% dos produtos disponí-
veis nos pontos de venda da Riachuelo são
comprados de terceiros.) Segundo Rocha,

Um modelo mais eficiente
0 que mudou após a integração da indústria Guararapes à operação de lojas da Riachuelo.

a terceira maior rede de vestuário de moda do Brasil...

Clientes demais
As fábricas desenhavam as peças
e as forneciam às lojas da Riachuelo
e a outros 10 000 varejistas

Um só cliente
Desde meados de 2008, a fábrica
atende exclusivamente as 107 lojas
da Riachuelo espalhadas pelo país

Poucos modelos
0 mix de produtos era composto
de seis modelos básicos, como
calças jeans e camisas polo

Ciclos de produção longos

1 8 0 dias
entre o pedido e a entrega

(1l) Para modelos de coleçoes que se esgotam nas lojas (2) Números consolidados do grupo Guararapes Fonte: empresa

Muitos modelos
Hoje. há cerca de 300 modelos
de roupa, com cortes e cores
mais variados

Ciclos de produção curtos

30 dias
entre o pedido e a entrega

...e quanto os resultados

melhoraram (em milhões de reais)!?!
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foi graças ao modelo integrado que o
grupo Guararapes teve um desempenho
acima da média do setor em 2009. No
ano passado, enquanto o varejo de rou-
pas registrou estagnação em razão da
crise financeira, a Riachuelo apresentou
crescimento de 4,6% nas vendas no cri-
tério mesmas lojas. (No mesmo período,
a Renner cresceu 1.4% e a C&A_estima-
se, caiu cerca de 20%.) No ano todo, as
vendas do grupo Guararapes atingiram
3 bilhões de reais — as 107 lojas da Ria-
chuelo representaram 88% disso — e o
lucro cresceu 56%, chegando a 214 mi-
lhões de reais. "Integração não é um
processo fácil, mas a Riachuelo conse-
guiu ajustar rapidamente o processo de
produção com a demanda das lojas", diz
Simone Freire, analista de varejo de ves-
tuário da corretora Geração Futuro.

A inspiração no modelo de negócios
da Zara surgiu em 2005, quase por acaso.
A Guararapes atendeu a um pedido es-
pecial da Riachuelo para produzir mode-
los de roupas que agradavam mais às
suas consumidoras. Até então, o caminho
percorrido era o oposto—a fábrica é que

'empurrava" para o va-
Loja da Zara rejo o que seria vendido.
em Xangai: Com as peças sob enco-
o modelo menda. a rede aumentou
criado na 40% das vendas no mês
Espanha em de experiência. "O su-
1975 tornou- cesso dessa ação promo-
se referência cional deixou claro que
mundial tínhamos de inverter a

Atualmente, a rede
de lojas da Riachuelo
renova os modelos
de suas coleções
12 vezes por ano

lógica do negócio", diz Rocha. A estra-
tégia acabou por ampliar o mix de pro-
dutos nas lojas. Os seis itens básicos até
então produzidos pela indústria, como
calças jeans e camisas sociais, abriram
espaço para mais de 300 modelos, com
cores e cortes variados. A mudança tam-
bém reduziu o ciclo de produção — do
pedido à entrega — de 180 para 30 dias.
Hoje. especialistas estimam que o ciclo
de entrega dos concorrentes, como Lojas
Renner, C&A e Marisa, seja de 50 dias.
'"Ao aumentar a renovação, a rede ficou
mais atraente para os clientes", diz
Markus Stricker, sócio da AT Keamey,
especializado em varejo. A cada 15 dias,
a Zara troca as coleções. Hoje, a Riachue-
lo renova as peças 12 vezes por ano.

Antes de trazer bons resultados, o im-
pacto das mudanças foi negativo. Na
adaptação ao novo ritmo de produção
— com lotes menores e amplo sortimen-
to de modelos —, as fábricas do grupo
reduziram imediatamente 30% da pro-
dutividade, de 260 000 peças diárias

para 180 000. Para fabricar roupas mais
elaboradas, a Guararapes teve de aumen-
tar em 50% o número de funcionários,
para os atuais 23 000. A combinação
desses fatores piorou os resultados finan-
ceiros. As despesas operacionais subiram
28,6% entre 2007 e 2008, o que ajudou
a reduzir o lucro 13,4% no período, de
158 milhões de reais para 137 milhões.
"A produtividade não é mais o número
de peças produzidas, mas a agilidade na
entrega", diz o consultor Áureo Villagra,
que ajuda a Riachuelo a implantar o no-
vo modelo de negócios. Os efeitos posi-
tivos só começaram a ser notados quan-
do a Riachuelo conseguiu aumentar a
venda de roupas mais caras, ao produzir
e repor nas lojas no período de uma úni-
ca coleção lotes maiores das peças pre-
feridas pelos consumidores. Em 2009, a
venda de peças mais rentáveis (com pre-
ço em média 30% mais alto que a média)
representou 50% das vendas das lojas.
No ano anterior, equivalia a apenas 10%
do faturamento total da Riachuelo.

CADA QUAL À SUA MANEIRA, as con-
correntes também começam a seguir
alguns princípios da Zara. Embora ne-
nhuma das principais redes de moda que
atuam no Brasil — C&A, Renner, Ma-
nsa e Hering — tenha integração entre
indústria e varejo, algumas delas passa-
ram a formar parceria com fornecedores
para repor mais rapidamente peças de
coleções que se esgotam nas lojas, A
Renner, por exemplo, iniciou há cerca
de três anos uma parceria para garantir
a produção exclusiva de 50 de seus 1 200
fornecedores. É o mesmo modelo de
negócios adotado pela rede sueca H&M,
a terceira maior rede de varejo de moda
do mundo. "Os fornecedores especiais
garantem flexibilidade e capacidade de
produção em até 30 dias", diz José Gal-
ló, presidente da Renner. "O modelo da
Zara exige uma vocação que não temos
e, por isso, optamos pelo modelo H&M."
Rocha, porém, acredita que ter começa-
do antes garante uma vantagem. "Inte-
grar as operações de fábricas e de varejo
é uma tarefa complexa que pode exigir
até cinco anos de dedicação", diz. "Quem
começar agora ainda terá de fazer algum
esforço para colher os resultados." •
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