
Vídeo. Assista à entrevista
completa com Flávio Rocha

Tradicional fabricante de meias,
a Lupo decidiu, nos anos 90, co-
meçar a diversificar a linha de
produtos. Foi assim que linge-
ries, pijamas e cuecas entraram
no portfólio. Agora, a empresa se
prepara para brigar em um setor
dominado por gigantes interna-
cionais: o mercado de artigos es-
portivos. Em agosto, a compa-
nhia vai lançar a SportLupo, mar-
ca com 35 itens, como shorts,
tops, camisetas, agasalhos, mo-
chilas, bonés e – naturalmente –
meias.

Para dar visibilidade à nova li-
nha, a Lupo vai investir R$ 5 mi-
lhões na campanha de lançamen-
to. A companhia pretende ven-
der os novos produtos aos 35 mil

lojistas que já atende no País. As
175 lojas próprias também vão co-
mercializar parte da linha. Mas
como as unidades são pequenas
para abrigar todo o mix de espor-
tes, a empresa planeja abrir lojas
da SportLupo a partir do primei-
ro trimestre do ano que vem.

O preço é parte importante da
estratégia para conquistar mer-

cado. “Nossos produtos serão
15% a 20% mais baratos que os
similares internacionais”, diz
Valquírio Cabral Júnior, diretor
comercial da companhia. Boa
parte da nova linha será produzi-
da na fábrica da empresa, em Ara-
raquara (SP). Tops e camisetas,
por exemplo, sairão das máqui-
nas para confecção sem costura,

que já produzem roupa íntima.
Outros itens serão terceirizados
ou importados, caso das mochi-
las. A projeção de faturamento
com a SportLupo é de R$ 40 mi-
lhões em 2011, cerca de 8% das
vendas totais.

Para Liliana Aufiero, presiden-
te da Lupo desde 1993 e neta do
fundador, lançar novos produ-

tos com frequência é uma impo-
sição do mercado. “Na época do
meu avô, esperava-se as novida-
des chegarem da Itália de navio.
Hoje, o mundo é outro, tudo evo-
lui rapidamente, e as coleções
precisam acompanhar”, afirma.

Para ela, o investimento em ar-
tigos esportivos é ainda uma
oportunidade de “rejuvenescer”
a marca criada há quase 90 anos.
A empresa cogitou lançar os arti-
gos esportivos com uma marca
diferente – tinha na manga o no-
me Walk, que batiza uma linha
de meia esportivas –, mas optou
por apostar suas fichas na tradi-
ção. “Foi uma decisão apostar na
Lupo. Vamos buscar manter nos-
sa tradição de qualidade e preço
e, ao mesmo tempo, estar na mo-
da e oferecer o produto adequa-
do”, diz Liliana.

Na visão de Marcos Machado,
diretor da consultoria Top Bran-
ds, há riscos envolvidos na em-
preitada da Lupo, uma vez que o
consumo de produtos esporti-
vos, especialmente de marcas co-
mo Nike, Adidas e Puma, envol-
ve mais do que a qualidade. “Exis-
te um código emocional. A ima-
gem de qualidade em um setor

não é necessariamente passapor-
te para o sucesso em outro”, diz
o especialista. Machado afirma,
porém, que o preço pode ser
uma forma de posicionar a Lupo
no setor esportivo. “Qualidade
em si não vende. É preciso cons-
truir um ponto de diferencial.”

Olho no futebol. Para ganhar vi-
sibilidade, a Lupo também apos-
ta em patrocínios e fornecimen-
to de material a times de futebol:
hoje, jogadores de clubes como
Guarani, Náutico e São Caetano
usam SportLupo da cabeça aos
pés. A estratégia foi iniciada pela
agremiação da cidade da empre-
sa, a Ferroviária de Araraquara.

Para Eduardo Corch, diretor
de planejamento da Off Field,
agência de promoção especiali-
zada em futebol, a disputa pelo
patrocínio de times é forte entre
as marcas esportivas e é uma boa
oportunidade para as compa-
nhias nacionais. Dentro dessa
tendência, ele cita o caso da
Olympikus, da Vulcabrás, que
fornece material para o Flamen-
go, tendo desbancado a norte-
americana Nike na renegociação
do contrato, em 2008./ F.S.

http://economia.estadao.com.br

Lupo se aventura no mundo dos esportes
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DO FUNDADOR DA EMPRESA
“Na época do meu avô,
esperava-se as novidades
chegarem da Itália de navio.
É claro que, com a mudança
do mercado, toda resposta
precisa ser mais rápida. O
mundo é outro, tudo evolui
rapidamente, e as coleções
precisam acompanhar essa
realidade.”

Riachuelo
muda e
se aproxima
da Renner
Rede de varejo começa a colher os frutos de
uma revolução iniciada quatro anos atrás

Nova identidade. Para atrair os jovens, Rocha, presidente da Riachuelo, mudou o mix de produtos e o modelo de produção

● Evolução
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A Riachuelo, em números:

50 mil
é a quantidade de funcionários do
Grupo Guararapes, incluindo os
temporários de fim de ano

57%
das vendas da Riachuelo são
pagas com o cartão da loja

110 milhões
de peças de roupas são
destinadas às araras da Riachue-
lo todos os anos

Briga. A Lupo, de Liliana Aufiero, promete preços mais baixos

Fernando Scheller

Ao escutar uma conversa entre
adolescentes que matavam tem-
po entre as araras de uma das uni-
dades da sua rede, o presidente
da Riachuelo, Flávio Rocha, fez
um duro diagnóstico sobre o ne-
gócio: era hora de revolucionar a
marca. Para aprender a falar a lín-
gua dos jovens, que achavam que
a loja tinha a cara das suas mães,
a empresa passou por uma trans-
formação nos últimos quatro
anos: mudou o mix das lojas, o
modelo de produção e a estraté-
gia de comunicação para, nas pa-
lavras do executivo, perder a “ti-
midez” crônica de que sofria. Tu-
do isso sem se afastar do seu pú-
blico: as classes C e D.

A empresa, do Grupo Guarara-
pes, pagou um preço alto pela
mudança de identidade. Nos pri-
meiros anos, cresceu abaixo do
ritmo de uma das suas principais
concorrentes, a Renner. Mas,
agora, sua estratégia começa a
dar sinais de acerto. Em 2009, a
Riachuelo se aproximou da Ren-
ner em faturamento, número de
lojas e cresceu em ritmo mais
acelerado. A C&A, embora não
divulgue oficialmente seus nú-
meros, ainda é líder no setor.

Segundo Rocha, a ala de moda
jovem das lojas cresce 50% aci-
ma da média do resto da empre-
sa. O balanço de 2009 mostrou
que a empresa faturou R$ 1,9 bi-
lhão, contra R$ 2,1 bilhões da
Renner. Enquanto a concorren-
te teve alta de 8,2% no fatura-
mento sobre 2008, a Riachuelo
viu suas vendas engordarem em
8,9%. No primeiro trimestre des-
te ano, a Renner faturou R$
440,2 milhões, enquanto a recei-
ta do braço de varejo da Guarara-
pes somou R$ 382,6 milhões.

As duas empresas disputam o
segundo lugar no mercado brasi-
leiro de confecções – a Renner
tinha 5,4% do mercado de rou-
pas e calçados no Brasil no ano
passado, segundo a consultoria
Euromonitor, enquanto a Ria-
chuelo aparecia com 5,2% (veja
quadro nesta página). “No ve-
rão, vamos melhor. No inverno,
perdemos espaço”, resume Flá-
vio Rocha.

Riscos. A guinada em uma es-
tratégia que tinha resultados só-
lidos, porém pouco espetacula-
res, não veio sem reveses: en-
quanto lutava para construir
uma nova identidade, a Riachue-

lo se viu obrigada a abrir mão de
parte de seu público mais fiel,
que passou a encontrar uma loja
cada vez mais diferente do pa-
drão a que havia sido acostuma-
do durante muitos anos.

Segundo o consultor em vare-
jo Eugênio Foganholo, a Riachue-
lo costumava “navegar quase so-
zinha” em um nicho de mercado
confortável: o oferecimento de
soluções para a mulher, o mari-
do, os filhos e a casa. “Isso era
muito forte. Houve uma mudan-
ça de proposta e de conceito, pa-
ra um produto com mais infor-
mação de moda, para atrair o pú-
blico final, e não só as mães, para
a loja. A empresa mudou e per-
deu um cliente fiel, que em parte
migrou para a Marisa. É um pro-
cesso em andamento”, avalia.

Cartão de crédito. As estraté-
gias de Renner e Riachuelo cons-
tantemente se esbarram: no mês
de junho, ambas lançam as ver-
sões de seus cartões de loja com
as bandeiras Visa e Mastercard.
As duas redes dizem esperar emi-
tir 1 milhão de plásticos nos pri-
meiros 12 meses da nova opera-
ção. Segundo José Antônio Ro-
drigues, diretor de crédito da Mi-
dway, financeira da Riachuelo, o
novo cartão vai acompanhar
uma mudança de direcionamen-
to das classes C e D. “Antes, as
pessoas queriam ter tantos car-
tões quanto podiam, para provar
que conseguiam crédito. Agora,
descobriram a comodidade de
concentrar tudo em um ou dois
cartões.”

Embora as duas disputem o
mesmo mercado, há diferenças
entre elas. A Riachuelo briga pe-

lo consumidor “emergente” das
classes C e D. Já a Renner mira o
estrato mais abastado desse pú-
blico, com renda familiar men-
sal por volta de R$ 4 mil. “Atende-
mos as classes A+, B e C-”, expli-
ca o presidente da Renner, José
Galló. O perfil de cada uma se
reflete em uma tímida diferença
no tíquete médio das empresas:
enquanto o cliente da Renner
gasta, em média, R$ 120 toda a
vez que visita a loja, o da Riachue-
lo leva R$ 109 em produtos.

Verticalização. Para mudar a
imagem da Riachuelo, a empresa
optou por olhar para os primei-
ros elos da cadeia produtiva: a
concepção e a produção das rou-
pas. Com duas fábricas no Ceará
e no Rio Grande do Norte, o Gru-
po Guararapes decidiu se espe-
lhar no modelo da espanhola Za-
ra e da sueca H&M: verticalizou
a produção de roupas de suas fá-
bricas para que a Riachuelo con-
centrasse 100% dos pedidos. No
início da década, a rede respon-
dia por apenas 20% das vendas.
O restante, como ocorre na Ren-
ner e na C&A, era fabricado por
uma série de fornecedores tercei-
rizados.

Entretanto, a opção de produ-
zir tudo em casa exigiu que a em-
presa enfrentasse um fantasma
do passado. Em 1979, logo após a
compra da Lojas Riachuelo, o
Grupo Guararapes testou o mo-
delo de produção em cadeia se-
melhante ao adotado nos últi-
mos anos. O resultado foi desas-
troso: “Não havia tecnologia pa-
ra isso, não tinha nem código de
barras para organizar os produ-
tos”, lembra Flávio Rocha. Ape-
sar da experiência negativa, a re-
tomada do projeto teve apoio de
Nevaldo Rocha, fundador do gru-
po e pai de Flávio. “Ele foi men-
tor e entusiasta da ideia.”

A opção pela fabricação 100%
própria, conta o presidente da
Riachuelo, foi chave para garan-

tir a agilidade exigida pelo seg-
mento “fast fashion”, em que as
peças das lojas precisam ser tro-
cadas em questão de semanas.
“Houve um momento de perda
de competitividade, quando fi-
cou mais caro produzir na Guara-
rapes do que em terceiros. Mas
já estamos colhendo os frutos da
mudança radical. Hoje, consigo
competir no preço, desde que o
dólar esteja acima de R$ 1,70”,
diz Flávio Rocha.

Atualmente, 80% das 16,5 mi-
lhões de pessoas que detêm o car-
tão Riachuelo ganham menos de
R$ 1.000 por mês. Ainda que a
renda não permita consumir a
moda tradicional, Rocha afirma
que esse público está mais exi-
gente, já que sua importância re-
lativa para a economia aumen-
tou: “Antes a necessidade básica
era cobrir o corpo. Agora, com o
acesso à informação, especial-
mente pela internet e pela televi-

são, essas pessoas têm o desejo
de se expressar através da roupa.
É aí que nós entramos.”

Pool. O escritório de Rocha na
sede da Riachuelo em São Paulo
reflete o gosto do empresário
por tecnologia. O computador
pessoal do executivo tem uma te-
la gigante de LCD. Um iPad desli-
gado repousa sobre a mesa. A
principal peça de decoração é
um quadro que relaciona o rosto
do piloto Ayrton Senna à marca
de moda jovem da empresa, a
Pool – nos anos 80, ela foi uma
das patrocinadoras do piloto.

Rocha também mantém à vis-
ta várias cópias do livro Isn’t It
Obvious: A Business Novel on Re-
tailing (Não é Óbvio? Um Roman-
ce sobre o Varejo), que conta a
história de um negócio familiar
que cresce depois de uma mu-
dança radical. Feita a reinvenção
na Riachuelo, o empresário ago-

ra se dedica a um novo projeto:
criar uma grande marca de moda
nacional. “Não há uma empresa
de roupas entre as 100 maiores
marcas brasileiras. Nos Estados
Unidos, são 18. Na França, 30. Há
uma enorme oportunidade.”

É justamente este vácuo que a
Pool pretende ocupar. Associa-
da a jeans e camisas polo nos
anos 80, a marca saiu do limbo
nos últimos anos. Ganhou cole-
ção feminina, estratégia de mar-
keting própria e mais espaço den-
tro da Riachuelo. Agora, prepara-
se para alçar voo solo no varejo:
o grupo prevê a abertura das pri-
meiras lojas Pool até o fim de
2011. A iniciativa testará a força
da Guararapes em um mercado
de produtos de maior valor agre-
gado para o público jovem, ba-
tendo de frente com a Hering.
“Temos de retomar o prestígio
que a Pool já teve.”

Apesar de o mercado de lojas
de departamento já procurar es-
paços mais compactos, Rocha
diz que a Riachuelo ainda priori-
za os shopping centers, especial-
mente nos grandes centros do
Sul e do Sudeste – assim, a rede
reforça o caixa com as vendas de
inverno, reduzindo uma de suas
deficiências, já que hoje 60% de
seus negócios estão nas regiões
mais quentes do Brasil.

Para abrigar os 58 microdepar-
tamentos de moda feminina,
masculina, infantil e artigos para
casa, o formato ideal é de lojas de
4 mil metros quadrados de área.
A empresa busca opções com-
pactas, de cerca de um terço do
tamanho tradicional, somente
em cidades com menos de 500
mil habitantes, caso de uma uni-
dade-piloto em Mossoró (RN).

Tradicional fabricante de
meias se prepara para
lançar artigos esportivos
e brigar com gigantes
internacionais do setor
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