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A história da Hering no mercado
de capitais é bastante longa.
Embora a empresa seja de capi-
tal aberto há muitos anos, de
fato, só em 2007, por meio de
uma oferta de ações, nos torna-
mos pública mesmo. A família
Hering, que antes controlava
com quase a totalidade do capi-
tal, decidiu ir para o mercado.
Apresentamos um plano de
crescimento que precisava de
capital para ser implantado,
aderimos ao novo mercado, que
é o mais alto nível de governan-
ça da Bovespa, e, na sequência
da oferta, a família passou a ser
a principal acionista com 50%
do capital mais uma ação.

Dentro do grupo de investi-
dores que entrou na Hering, al-
guns fundos tinham participa-
ções representativas relevantes.
Cinco ou seis grupos juntos com-
preendiam mais de 80% do capi-
tal total da companhia, o que fez
com que em 2008 e parte de
2009, a nossa liquidez fosse real-
mente muito baixa. A decisão de
promover um esforço de liquidez

foi tomada junto aos acionistas.
Com isso, hoje o volume de ações
em circulação no mercado é
grande, houve um incremento
forte na nossa liquidez. A com-
panhia, que em 2007 foi lançada
no mercado por um valor de cer-
ca de R$ 600 milhões, hoje ultra-
passa R$ 4 bilhões.

Às vésperas da escolha do novo
presidente, o que a Hering
espera do próximo governo?
O próximo governo tem muita
coisa para promover dentro da
linha da continuidade e muita
coisa para inovar. O Brasil atra-
vessa um excelente momento,
assim como diversos países
emergentes. Nós temos um
mercado interno com enorme
potencial. Os recados que eu
daria para o novo governo estão
ligados à reforma tributária, um
assunto na agenda há muitos
anos, mas que não aconteceu. E
continuar com esse equilíbrio
fiscal e econômico que observo
desde o governo Fernando Hen-
rique até o atual. ■
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A marca Hering respondeu no
segundo trimestre deste ano por
84,5% das vendas da Cia.He-
ring. Por isso, a empresa reforça
também a aposta em suas outras
etiquetas. PUC e Dzarm ganham
espaço no plano de expansão.

Até o fim de novembro, as
quatro primeiras unidades da
Hering Kids devem ser inaugu-
radas e também vão comercia-
lizar peças da PUC. Já a Dzarm
passa a ser vendida na loja de
acessórios Andréa Brito. A de-
signer selecionou peças das co-
leções de verão e alto verão
com a intenção de aproximar a
marca do público jovem. As

iniciativas fazem parte de um
projeto piloto que servirá de
base para a tomada de decisões
sobre novos investimentos no
começo do próximo ano.

Dzarm e PUC apresentaram
crescimento nas vendas do se-
gundo trimestre de 42,9% e
36,3%, respectivamente, em
relação ao mesmo intervalo do
ano passado. A rede PUC fina-
lizou o trimestre com 68 lojas
franqueadas e sete próprias,
crescimento de 19% em rela-
ção ao segundo trimestre do
ano passado. Enquanto isso, a
Dzarm continua o processo de
reposicionamento iniciado no
segundo semestre de 2009,
que prevê lançamento de cole-
ções jovens e campanhas de

marketing com celebridades
para reforçar o conceito de
marca antenada nas tendên-
cias mundiais.

Resultados
A Hering obteve no segundo
trimestre receita bruta total de
R$ 306,7 milhões, alta de 46,5%
na comparação com o mesmo
intervalo de 2009. O lucro líqui-
do disparou 290,1% no período,
em comparação com o segundo
trimestre de 2009 e atingiu os
R$ 42,57 milhões. A alta foi ex-
plicada, em parte, pelo impacto
negativo ocorrido em 2009, de-
vido à variação cambial nos im-
postos deferidos que provocou
uma maior tributação e reduziu
o resultado final. ■

PUC e Dzarm têm
novos pontos de venda
Para aumentar participação de mercado, marcas serão vendidas
na Hering Kids e na loja de acessório Andréa Brito

Fábio Hering: pesquisa
mostrou potencial para cerca

de 600 lojas Hering Store

AVIAÇÃO 3

Companhias aéreas querem limitar
financiamento à exportação de aeronaves
Grandes companhias aéreas estão pedindo à Europa e aos Estados Unidos
para limitarem a 20% os créditos de exportação sobre a venda de
aeronaves de passageiros, no mais recente capítulo da disputa em torno
de subsídios bilionários à indústria aeronáutica. As companhias dos EUA
e da Europa afirmam que as rivais no Golfo Pérsico recebem subsídios
e créditos de exportação que permitem crescer em ritmo acelerado.

AVIAÇÃO 4

Entregas da Embraer caem a 44 aviões no
terceiro trimestre, 22% menos que em 2009
O número representa queda ante as 57 unidades despachadas no mesmo
período do ano anterior. No segundo trimestre, a companhia havia
anunciado a entrega de 69 aviões, ante 56 enviados a clientes um ano
antes. Até setembro, a Embraer contabiliza entregas de 154 unidades,
ante 153 entre janeiro e setembro de 2009. A carteira de pedidos firmes
nos três meses encerrados em setembro totalizou US$ 15,3 bilhões.

Antonio Milena

Text Box
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