
Universo de
tendências Riachueto inova

produtos e
serviços e ganha
destaque entre
as lojas de
departamento



Como se já não bastasse se
consolidar no mercado co-
mo uma das maiores redes

de varejo de moda do país, a Riachuelo
ainda tornou-se conhecida pelo fato
de ser a única do segmento que pes-
quisa, cria e produz. Uma de suas pro-
postas é a de universalizar o acesso às
últimas tendências do circuito fashion
com peças que aliam qualidade, bele-
za e preços acessíveis.

Fundada em 1947, a Riachuelo ini-
ciou suas atividades com a venda de
tecidos a preços baixos. Em 1979, foi
comprada pelo Grupo Guararapes,
que iniciou o processo de reestrutura-
ção e mudança estratégica, resultando
na venda de roupas prontas, em vez
de apenas tecidos. A partir de 1993, o
foco passou a ser o segmento fashion.
Sintonizada nas tendências nacionais
e internacionais, a empresa começou
a investir em qualidade, preservan-
do os bons preços. A estratégia en-
volveu a criação e o fortalecimento
de marcas próprias, cada uma com
identidade visual e público-alvo es-
pecífico.

Em 2004, além de reformas e melho-
rias no visual merchandising de suas
lojas, a companhia mudou a estraté-
gia de marketing: saiu da mídia con-

vencional e investiu no processo de
verticalização. Em 2007, a Riachuelo
voltou a investir nas mídias de massa
com uma nova campanha, cujo ob-
jetivo era comunicar moda a preços
atrativos.

Consolidação
A Riachuelo faz parte do Grupo

Guararapes, que é hoje o maior fabri-
cante de roupas da América Latina
e tem a rede de lojas como principal
canal de distribuição dos seus produ-
tos. O Grupo tem um total de 35 mil
funcionários distribuídos entre suas
lojas, matriz e fábricas - Natal (RN) e
Fortaleza (CE) - dois centros de dis-
tribuição e um Shopping Center - o
Midway Mall, em Natal.

Atualmente, a Riachuelo está entre
as três maiores redes de lojas de de-
partamento do Brasil com 112 lojas
próprias, 38 mil funcionários e mais
de 15 milhões de clientes no cartão
Riachuelo. Antenada nos principais
centros de moda da Europa e dos
Estados Unidos, a Riachuelo pesqui-
sa, desenvolve, fabrica e distribui pa-
ra todo o país. "A agilidade na produ-
ção e na distribuição das coleções ga-
rante rapidez na divulgação de novas
tendências e geração de valor agrega-
do a cada coleção. Este é o conceito
'fast fashion', última inovação no seg-
mento da moda que foi adotada por
grandes marcas mundiais", revela a
gerente de marketing da Riachuelo,
Marcella Kanner.

Segundo Marcella, o que garan-
tiu esse salto na qualidade das peças
foi o forte envolvimento dos colabo-
radores e a agilidade da companhia
em acompanhar as novas tendências
mundiais, considerando que todo o
procedimento de criação é realizado
internamente em oito etapas: pesqui-
sa de tendências, idealização da cole-
ção, produção do tecido, modelagem
e preparação para o corte, processo
de costura, revisão, embalagem e, fi-
nalmente, a disponibilidade nas lojas.
"Essa estratégia inovadora de vertica-
lização assegura também a vantagem
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de excelentes preços, adequados à re-
alidade cultural e financeira do país",
ressalta Marcella.

Para todos os gostos
Com foco no segmento de baixa ren-

da, as lojas da Riachuelo são divididas
em cinco seções: moda feminina, mas-
culina, infantil, moda casa e calçados.
"Entre suas preocupações, a Riachuelo
destaca também a de proporcionar to-
tal facilidade ao consumidor, disponi-
bilizando uma variedade de peças que
evidencia o conceito total look, que
tem como princípio vestir o cliente por
inteiro, ou seja, 'dos pés à cabeça'", diz
Marcella. Outro diferencial da rede va-
rejista é o cartão Riachuelo, que dispo-
nibiliza crédito aos seus clientes. Hoje,
são mais de 14 milhões de associados.
Dentre os benefícios do cartão estão
os serviços financeiros, como o Saque
Fácil, crédito pessoal, seguros, assis-
tência domiciliar e de veículos, prote-
ção de perda e roubo, seguro desem-
prego e residencial.

A Riachuelo também está atenta
aos temas de responsabilidade so-

cial e sustentabilidade. "Mantemos
diversas ações que demonstram a
preocupação em promover o desen-
volvimento sociocultural da popu-
lação brasileira. Atualmente, a com-
panhia sustenta um 'Programa de
Voluntariado', que incentiva os co-
laboradores a se tornarem voluntá-
rios. Entre outras ações, a empresa se
orgulha de ser atualmente uma das
maiores empregadoras de pessoas
com deficiências", pontua Marcella.

De acordo com a gerente de ma-
rketing da Riachuelo, a consciência
da corporação com relação ao con-
ceito de sustentabilidade pode ser
conferida em duas coleções lança-
das recentemente em malhas produ-
zidas com fibra natural de bambu e
também com ecofibra - de poliéster
reciclado - obtido a partir de garra-
fas pet. "Além de todas essas ações,
a Riachuelo renova, a cada momen-
to, seu compromisso com a preser-
vação ambiental, mantendo seu pro-
cesso de confecção dentro de regras
que objetivam uma menor agressão
ao meio ambiente."
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