
Riachuelo aposta em 
modelo fast-fashion 

om modelo de ne-
gócios já adotado 
por grandes redes 
varejistas interna-
cionais, como a in-

glesa Topshop, a sueca H&M e 
a espanhola Zara, a Riachuelo 
pretende aumentar sua vanta-
gem competitiva no mercado 
nacional de vestuário. Segun-
do o presidente da empresa, 
Flávio Rocha, o s is tema de 
gestão integrada, conhecido
como fast-fashion, permite  
que a companhia ganhe efi-
ciência com a administração 
de toda sua cadeia produtiva, 
além dos canais de distribui-

 ção e vendas. 
"Com o sistema de gestão 

integrada, controlamos desde 
o tingimento de tecidos até o 
Recebimento da última presta-
ção de uma conta parcelada", 
disse, destacando que nenhu-
ma outra empresa brasileira 
opera a partir deste modelo.  
Na avaliação do executivo, a 
plataforma permite à empresa 
captar sinergias. "Com isso, re-
duzimos nossos custos opera-
cionais e ganhamos em efi-
ciência", ressaltou. 

Mesmo com os avanços em 
gestão, o executivo afirmou 
que companhia a inda sofre 
com a Informalidade que, se-
gundo ele, representa cerca 
de 70% do setor têxtil. Devido 

 a este fator, afirmou, as qua-
 tro maiores companhias do 
 segmento no Brasil - Ria-
 chuelo, Renner, Marisa e C&A 
 respondem juntas por ape-
 nas 4% das vendas locais. Da-
 dos da Associação Brasileira 
 da Indústria Têxtil e de Con-
 fecção (Abit) apon tam que, 
 somente em 2010, a atividade 
 movimentou R$ 90 b i lhões 
 com a p rodução e comer-
 cialização de 9 bilhões de pe-
 ças de roupa. "Em países de-
 senvolvidos, a fatia dos dez 
 maiores players chega a 75%, 
 enquanto o líder de mercado 
 é responsável por 15% a 20% 
 do bolo", comparou. 

FORMALIAÇÃO. Apesar de 
considerar que o setor têxtil 
brasileiro ainda precisa per-
correr um longo caminho pa-
ra se formalizar, Rocha afir-
mou acreditar que a transição 
ganhará celeridade nos próxi-

mos anos, já que práticas co-
mo a emissão de notas fiscais 
eletrônicas e o uso de cartões 
como forma de pagamen to 
estão se t o rnando cada vez 
mais populares. 

Outro e lemento que tem 
enfraquecido a indústria têxtil 
local é o elevado valor do algo-
dão, que é utilizado em cerca 
de 60% das peças produzidas 
no País. O preço da matéria-
prima avançou 248% do final 
de setembro de 2009 até mea-
dos de março deste ano. Ao 
aumentar o custo das empre-
sas brasileiras, este fator tem 
contribuído para desequili-
brar a balança comercial do 
segmento. Segundo a Abit, nos 
quat ro pr imeiros meses de 
2011, as importações de pro-
dutos têxteis cresceram 33% e 
as exportações aumentaram 
somente 5,8%. 

Rocha afirmou que a Ria-
chuelo tenta driblar o proble-

ma subs t i tu indo o produto 
por matérias-primas sintéti-
cas. "Desta forma, diluímos os 
efeitos de escaladas na cota-
ção do algodão", disse, ressal-
tando, contudo, que itens de 
cama, mesa e banho conti-
nuam sendo impactados pela 
valorização do algodão. 

INVESTIMENTOS. O executivo 
afirmou que o pacote de in-
vestimentos da empresa para 
este ano é de R$ 260 milhões, 
dos quais cerca de R$ 208 mi-
lhões serão destinados a pro-
jetos de abertura e reforma de 
lojas. "Pretendemos inaugurar 
32 unidades até o fim de 2012, 
sendo que a maior parte estará 
localizada no Rio de Janeiro e 
em São Paulo", disse. O restan-
te dos recursos, R$ 52 milhões, 
serão investidos na ampliação 
das fábricas da companhia em 
Fortaleza (CE) e Natal (RN). 

No primeiro trimestre, o lu-
cro líquido da Riachuelo sal-
tou 12,2% em relação ao apu-
rado 12 meses antes, para R$ 
59 milhões. Na mesma base 
comparativa, a receita líquida 
consolida da companhia atin-
giu R$ 564,2 milhões, o que 
significou incremento de 
21,1%. Na comparação anual, 
o Ebitda (lucro antes de juros, 
impostos , depreciações e 
amort izações) da empresa 
avançou 5,4% e somou R$ 
103,7 milhões. 
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