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Meio & Mensagem — Neste ano a Hering completa 130 
anos. Qual é, em sua opinião, o segredo para a longevidade 
de uma marca?
Fábio Hering — Em primeiro lugar, a marca deve ser 
tratada como um diamante de maneira que esteja em 
permanente processo de polimento. Mantê-la atualizada 
é vital. Isso porque ser conhecida, como a Hering é, não 
quer dizer que essa marca seja desejada. E mantê-la 
desejada requer estratégias de longo prazo e muito in-
vestimento. Nutrir um relacionamento forte e longínquo 
com o consumidor final é essencial. E é isso o que temos 
feito ao longo de toda a existência da Hering. 

M&M — Quais as maiores dificuldades enfrentadas pela 
empresa durante esse tempo? 
Hering — Nossa história é muito longa. Inúmeras situ-
ações tiveram de ser enfrentadas. Mas, analisando um 
passado mais recente, antes de o Brasil entrar nessa 
era de crescimento econômico, nós vivemos momentos 
muito difíceis com altos custos de capital, por exemplo. 
Dinheiro no Brasil ainda é muito caro, mas já foi muito 
pior. Além disso, a atividade econômica era fraca com 
pouco ou nenhum crescimento do mercado interno até 
pouco tempo atrás. Para o nosso negócio, a movimen-

tação das camadas sociais e em especial a ampliação do 
poder de compra dos consumidores da classe B — hoje 
nosso principal alvo — vêm sendo fundamentais. Costu-
mo dizer que a Hering não é popular, mas sim democrá-
tica. Todo mundo usa. Vemos mais e mais consumidores 
migrando para a classe B, embora a gente venda para 
todas as classes sociais.

M&M — Como vocês fazem para trafegar bem entre con-
sumidores de idades e classes sociais distintas?
Hering — A Hering é uma marca muito abrangente 
enquanto a maioria dos concorrentes — e mesmo as 
nossas outras duas marcas (PUC e Dzarm) — é voltada 
a nichos de mercado. Nossa proposta para atender bem 
qualquer pessoa é manter nossos conceitos claros. Sa-
bemos, por exemplo, que nossas roupas são ideais para 
ser usadas no dia a dia, nos momentos de lazer. Não é 
uma roupa para noite, para festa. Sabemos também que, 
apesar de ser casual, ela deve ter ligação com a moda. O 
consumidor busca isso, ele é contemporâneo. Está no 
nosso DNA atender a essa amplitude de consumidores e 
é nossa obrigação preservar o conceito e posicionamento 
sem fazer nenhum tipo de introdução que desvirtue a 
percepção da marca. Tudo o que a gente cria em termos 

de comunicação, de layouts de loja e, principalmente, 
de produtos e coleções está relacionado ao cotidiano 
dos consumidores, com a maneira de vestir atualizada e 
casual e sempre preservando a excelente relação custo/
benefício.     

M&M — Do ponto de vista do marketing, como se deu a 
transformação da companhia em uma rede de varejo com 
a abertura das Hering Stores?
Hering — Entender que uma marca de moda se constrói 
principalmente através do varejo, dos pontos de venda, 
foi uma grande percepção. Não que fazer campanhas em 
televisão ou utilizar a mídia de maneira geral não seja 
importante. Mas, nesse caso em especial, trabalhar as 
lojas em favor da marca foi e continua sendo fundamen-
tal. Afinal, é no ponto de venda que a gente consegue 
mostrar o conceito, o posicionamento da empresa e con-
segue também interagir com o consumidor final. Nossa 
decisão na década de 90 de abrir uma rede de lojas, as 
Hering Stores, foi decisiva para termos o crescimento 
atual. De 2007 para cá, a marca Hering cresceu três vezes 
em tamanho. Nossa participação de mercado, embora 
não tenhamos medição auditada, praticamente dobrou 
nos últimos três anos. E esse crescimento se deu não 

Fábio Hering

Segredos de 
longevidade
A Companhia Hering completa 130 anos de existência em 2010 
com motivos de sobra para comemorar. Avaliada em R$ 2,5 
bilhões, a empresa brasileira de vestuário enfrentou todas as 
dificuldades de sobrevivência — em especial, as econômicas — impostas pelo rit-
mo nacional de crescimento ao longo desse mais de um século de história. Mas ela 
conseguiu se reinventar e hoje celebra os resultados incontestáveis de suas deci-
sões. O segredo, segundo o presidente Fábio Hering, foi o polimento constante do maior ativo da empresa: a 
marca. Para o executivo, representante da quinta geração da família fundadora, o pulo do gato aconteceu na 
década de 90, quando a atuação no varejo apareceu como prioridade e começaram a ser abertas as Hering 
Stores. Atualmente, a rede conta com 295 lojas e tem investimentos programados para ampliar os pontos de 
venda para 405 unidades até 2012 em todo o Brasil. A marca Hering é responsável por 84,5% das vendas da 
empresa, de acordo com o balanço divulgado ao final do segundo trimestre de 2010. Englobando as marcas 
Dzarm e PUC, a corporação viu sua receita bruta crescer 46,5% no período e as vendas no conceito de “mes-
mas lojas” (excluindo as recentemente inauguradas) saltarem 21,7%. Isso tudo com uma marca reconhecida 
por mais de 90% dos consumidores brasileiros. 
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por meio da popularização da marca, mas sim de sua 
democratização. Estamos presentes hoje em shoppings 
e corredores comerciais de rua voltados às classes A, B 
e C. A rede Hering Store é o meio e o fim. Um fim como 
um importantíssimo canal de vendas e um meio essencial 
para nos comunicarmos com os consumidores e apre-
sentar uma Hering diferente, com novos modelos, mais 
artigos de moda. Esse foi o nosso grande pulo do gato. 

M&M — Quer dizer que a transformação da marca se deu 
basicamente pelas lojas físicas?       
Hering — Eu não diria basicamente, mas foi o principal 
pilar para que isso acontecesse. Tudo no varejo é detalhe 
e outros esforços foram feitos para dar essa guinada. O 
visual, o atendimento, a postura dos representantes, e, 
essencialmente, os produtos são outros pilares de ex-
trema importância para crescer. Afinal, não adianta ter 
a loja bonita se o produto for ruim. Mudamos também 
nossa comunicação procurando focar em casos reais de 
pessoas que consomem Hering desde pequenos, desde 
antes do lançamento das Hering Store. Procuramos 
sempre encontrar essas histórias em celebridades. Isso 
começou oficialmente em uma campanha do Dia dos 
Pais protagonizada pelo Luciano Huck. 

M&M — Foi daí que surgiu o conceito da comunicação 
da marca?
Hering — Durante a produção fotográfica com o Huck 
a gente fez um filme para divulgação interna no qual 
ele aparecia espontaneamente contando que sua mãe 
comprava Hering desde que ele era criança, que se 
tratava de uma marca que ele sempre usou. Foi daí 
que surgiu o conceito de comunicação “Eu sou, eu 
uso Hering desde sempre”, que é muito baseado em 
autenticidade e começou a ser aplicado em 2007. As 
celebridades que compõem o nosso casting são essas 
que realmente têm contato com a marca desde que 
eram crianças. E isso é importante para que o consu-
midor não seja impactado por mera exposição, mas sim 
para que ele acredite naquilo que está vendo. Não se 
trata de mostrar a Gisele Bündchen entrando em uma 
determinada loja de departamento da qual, na verdade, 
ela nunca nem passou perto. Ela só diz que comprou 
porque ganhou milhões de dólares de cachê e o con-
sumidor reconhece aquilo que é verdadeiro.   

M&M — De quanto é hoje a verba para marketing e 
comunicação? Como vocês se comportam enquanto 
anunciantes?
Hering — Nós temos mantido um determinado percen-
tual sobre a receita para investimentos em comunicação. 
Conforme crescemos em receita, esses valores também 
aumentam. Apesar de não revelar de quanto é essa 
quantia, posso dizer que não representa mais do que 
5% da receita. Hoje trabalhamos com a Gas Multimídia, 
de Florianópolis, mas focamos nossos esforços de co-
municação em pontos de venda e mídia impressa, mais 
precisamente em revistas. Patrocinamos também alguns 
poucos eventos como o último Fashion Week Kids. Hoje 
ainda somos tímidos no ambiente online, mas essa é uma 
das prioridades para 2011.  

M&M — Vocês têm alguma pesquisa recente sobre o reco-
nhecimento da marca pelos consumidores brasileiros?
Hering — Em 2010 nós repetimos uma pesquisa de 
marca que já havíamos feito em 2006. Em média, se 
consideradas as classes A, B e C, nós temos um índice 
de conhecimento da marca em torno de 92%. A rejeição 
é praticamente nula. Em algumas categorias, como a de 
camisetas, a Hering é top of mind. O nível de penetração, 
ou seja, a quantidade de pessoas que conhece e que 
compra nossos produtos também vem subindo substan-
cialmente. Esse é um ótimo sinalizador, se levarmos em 
conta que não basta ser uma marca conhecida se não 
houver consumo. Em 2006 víamos que o preço, a falta 
de crédito e a localização de lojas eram itens que limita-
vam a compra. Esses foram os problemas que atacamos 
nos últimos três anos de maneira que deixamos nossas 
coleções com preços mais acessíveis, abrimos novas 

lojas dobrando a rede de tamanho e lançamos o cartão 
Hering em parceria com o HSBC para amenizar a questão 
do crédito. Apesar de não ser a principal alavanca de 
vendas, o cartão tem sido importante. Hoje são 87,5 mil 
cartões de crédito Hering Store, número 51% maior em 
relação ao primeiro trimestre do ano.  

M&M — Qual é hoje o equilíbrio entre lojas próprias e 
franquias?
Hering — A maioria em número é de franquias, sendo 
que atualmente temos 41 lojas próprias e 254 franque-
adas. No que se refere ao faturamento da marca Hering, 
60% vêm das lojas Hering Store e 40% das vendas são 
provenientes de canais multimarcas. Esse modelo de 
distribuição nos dá muita capilaridade e dessa forma 
conseguimos cobrir o território brasileiro.

se for aprovado, deverá dar origem a uma nova rede 
de lojas a partir do ano que vem. Essas lojas podem 
estar acopladas a Hering Store em alguns casos ou 
operar de maneira independente em outros. Mas essa 
é, sem dúvida, uma nova frente a ser trabalhada pela 
companhia.    

M&M — Existem planos também para expansão fabril? 
Hering — Nós operamos com um modelo de negócios que 
intercala produção própria e terceirizada e temos procura-
do crescer em ambas as frentes. Ampliamos a compra de 
equipamentos para plantas fabris já existentes. Hoje um 
quarto da nossa receita vem de produtos importados e os 
outros três quartos têm algum tipo de internacionalização 
com a compra de tecido, costura, entre outros. Esse é um 
modelo flexível que oferece uma resposta muito rápida ao 

M&M — E quais são os planos de expansão da rede? 
Hering — Para 2010 nossa meta é chegar a 325 Hering 
Stores. Hoje são 295. Para o ano que vem temos um 
plano de abertura de 42 lojas e mais 38 em 2012, o que 
nos dará um total de 405 ao final desse período. Não 
sabemos ainda se isso se dará mais através de franquias 
ou de lojas próprias. Para este ano, revimos os valores 
dos investimentos que inicialmente eram de R$ 58 
milhões para R$ 86,7 milhões. Temos ainda muito po-
tencial a ser explorado em todos os Estados e regiões. 
Hoje praticamente um terço das lojas está no Estado de 
São Paulo. Ainda há espaço para crescer em São Paulo, 
mas há muito mais potencial para outras regiões, sendo 
a Nordeste a principal delas.  

M&M — Como o segmento infantil vem evoluindo dentro 
da rede? Esse público é o foco para os próximos anos?
Hering — A gente opera com duas marcas no segmento 
infantil: a Hering Kids e a PUC. Recentemente fizemos 
um estudo que mostra um grande potencial nesse 
mercado, embora ele seja menor em tamanho do que 
o adulto. Nossa participação ainda é pequena, mas 
queremos e iremos aumentá-la. No momento estamos 
desenvolvendo ajustes de coleções para ambas as 
marcas, mas já relançamos no início desse segundo 
semestre o novo posicionamento no que se refere a 
produtos. A rede PUC já tem 75 lojas próprias e é bem 
trabalhada também nos canais de varejo multimarcas. 
Apesar de a marca Hering Kids também estar bem nos 
canais multimarcas, estamos com o projeto de quatro 
lojas piloto Hering Kids para o segundo semestre que, 

mercado. Também estão sendo realizados investimentos 
expressivos para o aumento de capacidade de distribui-
ção. Mas é bom ressaltar que todo esse crescimento tem 
por trás um conceito muito leve em ativos. A Hering não 
precisa fazer investimentos pesados para crescer e isso 
nos dá um dos melhores retornos sobre capital aplicado 
do mercado.   

M&M — Qual a representatividade do comércio eletrônico 
para a companhia?
Hering — Na webstore vendemos bem as três marcas 
da companhia. Nossa operação de comércio eletrônico 
tem cerca de dois anos e tem crescido significativa-
mente, de modo que hoje seu faturamento é equiva-
lente ao de uma loja grande. No segundo trimestre do 
ano, o crescimento foi de 123,5% em comparação ao 
mesmo período de 2009. Estamos bastante entusias-
mados com esse canal. 

M&M — Como você enxerga a falta de padronização dos 
tamanhos de roupas para a comercialização via inter-
net? Para a Hering isso chega a ser um problema ou, no 
geral, quem compra já conhece bem a marca e não tem 
dificuldades?
Hering — De fato esse não chega a ser um grande pro-
blema para a gente por sermos uma marca conhecida 
e consumida. Acredito que a questão do tamanho seja 
mais importante para a venda de calçados e de calças e 
hoje o artigo mais vendido pela nossa loja na internet é 
top de malha. Uma boa referência nesse caso é o índice 
de troca que, no nosso caso, é bastante baixo. 

“É no ponto de venda que 
a gente consegue mostrar o 
posicionamento da empresa e 
interagir com o consumidor. 
Nossa decisão de abrir uma 
rede de lojas, as Hering Stores, 
foi decisiva para termos o 
crescimento atual”
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