




Com produtos chineses de preços sempre muito mais
baixos, a demanda brasileira gera empregos por lá. Uma das
vantagens da integração de operações feita pela Riachuelo é a
garantia da produção dentro do País. Para cada cem empregos
gerados no varejo pela rede, outras 200 vagas são abertas na
indústria. Hoje a companhia tem 36 mil funcionários - 12 mil nas
lojas, 24 mil nas fábricas.

Para reter talentos, além de pagar uma remuneração variável
aos funcionários Flávio Rocha procura envolvê-los nas decisões
da empresa. Da política, trouxe a capacidade de negociar ao
invés de apenas dar ordens. Todas as semanas, visita alguma
loja para saber o que acontece na linha de frente. Os demais
executivos também precisam conhecer.

Herdeiro de um negócio familiar, Flávio sabe que terá gente
capacitada para ocupar seu lugar quando se aposentar - e
não será seu parente. Nenhum dos principais diretores do
grupo pertence à família. Cinco deles entraram na companhia
há menos de dez anos, como trainees, e já ascenderam na
carreira rapidamente. O último processo para uma vaga de
trainee de desenvolvimento de produtos, inclusive, atraiu 18 mil
candidatos. É neles em que Flávio deposita sua confiança.

questão é que, no geral, os grandes magazines são mui-
to parecidos. É aí que a Riachuelo pode tirar proveito.

Quase tudo que é vendido numa loja da rede é
produzido pelas duas fábricas e enviado pela distri-
buidora do grupo empresarial, a Guararapes Con-
fecções, ao qual pertence a Riachuelo. "Às vezes, é
melhor você mandar um caminhão com meia carga
até uma loja no fim de semana para aproveitar uma
promoção do que deixar faltar produto por causa da
transportadora", justifica Flávio.

Não é a primeira vez que a companhia centraliza
os principais processos da cadeia. A veia industrial
sempre foi muito forte no grupo. Seu Nevaldo, pai de
Flávio, fundou sua primeira loja de roupas em 1947
na cidade de Natal. Sete anos depois, ele e o irmão
abriram a Guararapes e passaram a vender vestuário
a outros lojistas.

Apesar da expansão no varejo com a compra de
outras redes, como a Riachuelo (posteriormente

adotada como marca principal), o
ponto forte sempre foi a produção.
"Éramos uma indústria que tinha
uma rede de lojas", relembra Flávio.
A Riachuelo era um mero canal de
distribuição da indústria.

No fim da década de 1980, a ten-
tativa de expansão de uma empresa
sem o dinamismo do restante do

varejo frustrou e levou a empresa a pedir concordata.
O trauma de quase ter fechado as portas marcou o
fim da verticalização.

A Riachuelo foi atrás de outros fabricantes e a
Guararapes de outros clientes. Quase 20 anos depois,
a varejista comprava de mil fornecedores diferentes
enquanto a indústria produzia itens básicos de moda
masculina para dez mil lojistas do País.

O medo passou a partir de 2004, quando Flávio
conheceu a Zara, uma das marcas da holding espa-
nhola Inditex. A rede cresceu ao adotar o conceito de
"fast fashion", ou seja, a moda de reposição rápida.
Como praticamente tudo é feito pela companhia, o
tempo de resposta ao que os consumidores desejam
é bem menor que o das concorrentes.

"O efeito Zara fez com que todo o setor revisse
seus processos", observa a professora Heloísa Omi-
ne, do Núcleo de Estudos do Varejo da ESPM. Daniel
Zanco, sócio e consultor da Universo Varejo, assina-
la que o sortimento de produtos na loja é o pilar do
sucesso desse modelo. Com o tempo cada vez mais
escasso, o consumidor opta por quem resolver seu
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problema primeiro. "É como padaria: precisa ter pão
quente a toda hora", complementa.

Flávio Rocha iniciou a implantação do fast fashion
na rede brasileira, a começar pela arquitetura fabril.
Até então, a Guararapes produzia somente em gran-
des quantidades. Seu Nevaldo, pai dele, criou pe-
quenas células de dez a 12 funcionários e cada uma
passou a produzir um determinado item, com acaba-
mento e recorte diferentes.

Em 2008, de cada dez peças produzidas na Guara-
rapes oito já eram vendidas pela Riachuelo. Não fazia
mais sentido manter dez mil clientes espalhados pelo
Brasil e a confecção passou a atender somente à rede
de lojas. A diferença do presente para o passado é
que o processo foi invertido: o varejo determinava o
que queria da indústria, não o contrário. A Riachuelo
se tornou uma rede de lojas com uma fábrica por trás.

Para suportar a mudança, logística e cadeia de
suprimentos tiveram de ser revistas já que cada loja
da Riachuelo tem em média 80 mil itens diferentes
que são repostos três vezes por semana. Flávio in-
formatizou a conferência de mercadorias e facilitou
a remarcação de produtos. Na área de TI, com a falta
de um software que comportasse a complexidade da
operação, foi preciso costurar sistemas de mercado
com soluções caseiras para chegar ao esperado.

"Fizemos uma mudança cultural ao pegar todos
os elos da cadeia, que olhavam para seu próprio um-
bigo, e colocá-los sob nossa tutela", salienta Flávio.
Ao comandar fábrica, tinturaria, distribuidora e até
call center, a companhia conseguiu direcionar todos
os pontos ao fator mais importante do sistema: a
área de venda, que responde por 60% de todos os

custos da rede e precisava de otimização. A reta-
guarda já está pronta.

O VALOR DA MARCA

O padrão de consumo da moda mudou e as con-
correntes da Riachuelo também se movimentaram.
Zanco, da Universo Varejo, avalia que a Marisa, quarta
maior rede, futuramente pode se tornar uma ameaça
às três ao reposicionar sua marca agora. A Renner não
produz o que vende, mas tem parcerias com fornece-
dores, o que permite um giro maior das peças. Para
o consultor, a C&A, que não divulga números mas é
apontada como líder do setor, é a mais parada de todas
e não apresenta muita coisa nova aos consumidores.

Todavia, um fator difícil de ser assimilado pelas
concorrentes é que a Riachuelo tem uma indústria
inteira ao seu dispor. Enquanto nas demais redes o
mesmo produto fica exposto em média 50 dias, na
Riachuelo ele é trocado em 30 dias. "No atual mo-
mento de pujança econômica, isso faz uma diferença
muito grande", observa Zanco.

O problema é se será vantajoso no longo prazo.
Apesar de não enxergar a possibilidade de isso ocor-
rer nos próximos anos, ele diz que uma queda na de-
manda pode complicar. "Se você tem um momento
racional e as vendas diminuem, essa estrutura se tor-
na muito pesada", conclui.

Em 2009, 85% dos produtos vendidos pela Ria-
chuelo foram feitos pela Guararapes. Flávio admite
que o limite saudável é ter um quarto dos produtos
fornecidos por outros parceiros, mas nega que o fator
apontado por Zanco seja um problema e se apoia no
fluxo de clientes que tem nas lojas.



Mais de 16 milhões de consumidores com o car-
tão de crédito da Riachuelo vão a uma loja entre
cinco e oito vezes ao ano para quitar suas faturas.
Um terço desse público compra algo novo a cada
visita. Resultado é que 56% do faturamento da
companhia veio das compras feitas com o cartão
private label. O índice deve aumentar com o lan-
çamento do plástico híbrido, com bandeiras Visa e
Mastercard, que também poderá ser usado em ou-
tros estabelecimentos.

Mesmo com as razões listadas por Flávio, Zanco
ressalta que melhorar a eficiência operacional, evitar
perdas e rupturas e tentar entender melhor o que os
consumidores desejam nas coleções podem ajudar
durante uma possível crise.

Para Heloísa, da ESPM, ainda há o que melhorar
nesse sentido. Se eles realmente ouvissem o que os
clientes querem o lançamento de produtos seria ainda
mais rápido - especialmente agora, em que há uma
"democratização" da moda "Como estou mais infor-
mada, fico mais exigente e aí está o desafio: é a manu-
tenção do ritmo, que tende a se acelerar", analisa.

A transformação do setor, ela diz, está na forma
com que os brasileiros passaram a comprar. Se antes
as coleções outono-inverno e primavera-verão, por
exemplo, norteavam as decisões, hoje a moda é dita-
da pelo comportamento, atitude, preço acessível e o
valor intangível da roupa.

Quanto à velocidade, Flávio já está bem resolvi-
do. Segundo ele, todos os dias são lançados 30 novos
produtos. Por ano, dez mil itens diferentes ocupam as
araras da Riachuelo. Como o sistema é automático, a
central sabe o que está vendendo bem e deve ter seu

ciclo de exposição ampliado e o que precisa ser liqui-
dado por causa do fraco desempenho.

As coleções foram mantidas, mas não ditam a
"moda" nos processos da Riachuelo. A equipe de de-
senvolvimento, instalada em Natal, fica de olho nas
roupas usadas pelas personagens da novela das oito,
na jaqueta do ídolo pop que visitou o Brasil, nas capas
de revista, nos desfiles internacionais e na moda das
ruas - tudo para se adiantar às tendências e fazer com
que os produtos cheguem às lojas em até 20 dias.

Os clientes passam a visitar mais as lojas porque
sempre vão encontrar algo novo. E, segundo Heloí-
sa, compram para depois não ficarem com um "sen-
timento de perda" já que sabem que o produto vai
acabar. A compra vai além da reposição, entretanto.

Por exemplo: Heloísa compara os produtos ven-
didos na C&A, Renner ou Riachuelo com os comer-
cializados pela Zara e vê que eles se eqüivalem em
qualidade. "Mas o que tenho na Zara é uma imagem
agregada que vale não só pelo produto como tam-
bém pela imagem do local onde é vendido", comenta.
Daqui para frente, ganhará quem for melhor na ges-
tão da própria marca.

O PASSO ADIANTE

Das dez marcas mais valiosas da Itália, seis são re-
lacionadas à moda. Nos Estados Unidos, 18 das cem
marcas principais têm a ver com vestuário. Na Fran-
ça, são 30. No Brasil, nenhuma. Por isso, Flávio quer
fortalecer a imagem da Riachuelo. Ele já integrou os
principais processos da empresa e as operações de
bastidores estão prontas para uma etapa crítica: tor-
nar a mudança visível aos olhos do público.



"O papel de uma marca de vestuário é dar um re-
ferencial de comportamento. E são muitos os com-
portamentos existentes num magazine, como a Ria-
chuelo", abaliza. Portanto 30% da verba destinada
ao marketing será utilizada para fortalecer as marcas
próprias do grupo, como a Pool.

Nas lojas, as roupas passam a ser expostas con-
forme o tipo de público que se quer atingir. O rela-
cionamento com o consumidor também muda com
as redes sociais. O próprio Flávio checa o Twitter da
Riachuelo para saber o que os clientes estão falando
da empresa, tira dúvidas e encaminha críticas ao ser-
viço de atendimento.

Na mídia de massa, ao invés de uma top model,
Ivete Sangalo figura como garota-propaganda por
ser identificada por todos os tipos de público. "As
mulheres de hoje não se vestem apenas para ficar
bonitas, mas para mostrar seu poder na sociedade
e Ivete demonstra isso", diz Flávio. Além de cantora
mais popular do País, a popstar tem o corpo típico
da mulher brasileira, é bem-sucedida profissional-
mente e é mãe - o que gera mais empatia por parte
dos consumidores.

Flávio não pretende incluir novos itens no mix
de produtos, como fez a C&A com a venda de ce-
lulares e outros eletrônicos, para não "confundir o
cliente". E, apesar de ter capital aberto desde 1970,
não está nos planos uma nova oferta de ações para
captar recursos.

Ele também poderia comprar outras redes, mas
não vê espaço para isso já que o mercado é pulveri-
zado. E segue o exemplo da Inditex, controladora da
Zara, que construiu uma a uma mais de 90% de suas
4,6 mil lojas.

Se não vai adquirir, muito menos está à venda,
como dava conta a notícia que rolou no mercado há
três meses de que Abílio Diniz queria a Riachuelo

para si. Sobre isso, Flávio acredita que sua rede não
tem nada a ver com o Grupo Pão de Açúcar e que eles
vão, sim, comprar alguém - mas desde que seja um
varejista puro, sem a indústria por trás.

Para chegar ao primeiro lugar do mercado nacio-
nal, a estratégia de Flávio é replicar esse modelo em
todas as 112 lojas já abertas e nas outras 30 que se-
rão inauguradas até o fim de 2011 com recursos do
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econô-
mico e Social). "Onde há espaço, faremos um cresci-
mento orgânico das lojas", ressalta. O investimento
vai elevar em cem mil metros quadrados a área de
vendas da Riachuelo. Duas novas fábricas serão inau-
guradas para suportar a demanda.

Os planos para o futuro são fruto da organização
empresarial, que na visão do executivo ainda tem
muito a evoluir no varejo brasileiro. Enquanto em
outros países o setor representa até 30% do PIB, por
aqui esse índice fica em torno de 18%. Metade dessa
parcela é informal. "Não existe economia de primeiro
mundo sem varejo de primeiro mundo", diz.

Ao mesmo tempo, ele é otimista ao falar de ações
do governo para apertar o cerco contra a ilegalidade,
como a implantação da Nota Fiscal eletrônica (NF-e)
e o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e
do aumento no uso de cartões de créditos. Tais acon-
tecimentos, associados ao crescimento da economia,
devem abrandar a informalidade e favorecer o merca-
do dentro da lei.

A reação será em cadeia e o segmento de vestuá-
rio também tende a ganhar. Dados da Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil (Abit) dão conta de que sete
bilhões de peças de roupa são vendidas anualmente
no País - 60% de forma ilegal. O setor também é um
dos mais pulverizados. Enquanto sacoleiros comer-
cializam um quarto do volume, as três maiores redes
vendem juntas menos de 350 milhões de unidades
por ano (menos de 5% do total).

"Isso não é uma característica do varejo de vestuá-
rio. Você olha pra fora e vê líderes de mercado, como
na Europa, nos Estados Unidos, e até no vizinho Chi-
le, com 20, 30, 40% de participação de mercado", co-
menta Flávio.

Com o processo de legalização, ele acredita que
não muito distante de hoje uma empresa nacional
deverá chegar aos 10% do mercado nacional, o que
significa vender 700 milhões de peças por ano. Quan-
do isso acontecer, tal rede será a maior do mundo em
volume de vendas já que a ; - que desbancou a



Gap do posto no ano passado - comercializou, se-
gundo Flávio, 400 milhões de unidades em 2009. Essa
empresa pode ser a Riachuelo.

"Somos candidatos [ao posto]", diz Flávio. E con-
tinua: "Com a formalização do setor, há a abertura de
um ambiente mais ético e uma chance para todos os
'players' brasileiros. Mas eu acredito muito no nosso
modelo integrado".

Flávio somente acena para o feito de alcance glo-
bal, que depende mais do trabalho contra a informa-
lidade que do desempenho corporativo (não menos
importante, vale ressaltar). Quando isso ocorrer - se
de fato ocorrer - o cenário pode ser outro. "Na hora
em que estivermos saneados dessa erva daninha, o
Brasil vai se tornar mais atrativo para empresas es-
trangeiras e aí muda muita coisa", adverte, num reca-
do que vale para si próprio.

Por enquanto, Flávio segue galgando novos pata-
mares e promovendo mudanças, lá a liderança nacio-
nal, menos difícil de ser atingida, é um objetivo sem
data marcada para acontecer. Ele só espera que ocor-
ra enquanto estiver no comando da Riachuelo, até os
65 anos. Como ainda está nos 52, talvez dê tempo de
ser aclamado também como o maior do mundo.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 11, p. 34-41, maio/ jun. 2010.




