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Matéria de capa

A Hering multiplicou seu
número de lojas e hoje
vale quase R$ 8 bilhões na
Bolsa. Agora, se prepara
para enfrentar a
concorrência estrangeira
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A fórmula

básica

CLAYTON DE SOUZA/AE

Opções.
Companhia
estende
linha, que
agora inclui
roupa de
ginástica e
biquínis

Raquel Landim

Fábio Hering é tímido e não se
sente à vontade posando para os
cliquesdofotógrafo.Mas ésóapa-
gar a luz da câmera para ele de-
monstrar o conhecimento que
tem da alma do seu negócio.
“Olha os jeans que eu te falei”,
diz, apontando a vitrine e o preço
promocional do produto. Em se-
guida, pega um cardigã no mane-
quim e admite: “É da China.”

A história da fabricante de ca-
misetas que aproveitou a explo-
são do consumo no Brasil e se
transformou em rede de varejo é
conhecida dos investidores. Des-
de julho de 2007, quando a famí-
lia vendeu boa parte de suas
açõesno mercado,os papéissubi-
ram 1.200% e o valor da Cia He-
ring saiu de cerca de R$ 600 mi-
lhões para quase R$ 7,9 bilhões.

A empresa poderia cruzar os
braços e colher os lucros de um
dos casos mais bem sucedidos de
renovação do capitalismo brasi-
leiro. O problema é que as regras
do livre mercado são implacáveis
e a concorrência internacional
vai se acirrar em breve com o de-
sembarque da britânica Top-
Shop, que abrirá três lojas no País
ainda este ano. A expectativa é
queoutras redesestrangeiras, co-
moasuecaH&MeajaponesaUni-
qlo, sigam o mesmo caminho.

Com cautela para não perder a
identidade da marca que se tor-
nou sinônimo de um estilo de vi-

da casual, a Hering, aos 131 anos,
quer ser cada vez mais fashion. Só
que não no sentido que a palavra é
corriqueiramente usada. “Ser fa-
shionésermoderno,contemporâ-
neo. O básico também pode ser
fashion”, diz Fábio.

Nos últimos tempos, a empre-
sa vemse esforçandoparapromo-
ver produtos pelos quais não é co-
nhecida: jeans, biquínis e roupas
de ginástica. Também quer repe-
tir sua fórmula no mercado infan-
til com uma nova rede de lojas, a
HeringKids,edesenvolverasmar-
cas PUC e Dzarm, voltadas para
produtos mais sofisticados.

Varejo. Quinta geração da famí-
liaquefundou equasefaliuatradi-
cionalempresacatarinensenoiní-
cio da década de 90, Fábio assu-
miu a presidência há dez anos e é
oresponsável pelaradical mudan-
ça de rumo. “Sempre sonhei em
ser presidente da Hering, mas
nunca gostei de fábrica. Sempre
gostei de loja”, conta o empresá-
rio, queàs vezes segue suas consu-
midoras para saber que lojas elas
frequentam.

Após a abertura da economia
promovida pelo governo Collor,
ele compreendeu que o principal
ativo da empresa não eram as fá-
bricas, mas as marcas e os canais
dedistribuição.Parareduziraspe-
sadas dívidas, fechou unidades fa-
bris, desistiu de produzir o fio de
algodão e terceirizou 80% da con-
fecção. Também começou a im-

portar.A fatiade produtosimpor-
tados nas vendas da Hering saiu
de 5% para 25% nos últimos cinco
anos.

HojeaHeringpossui ummode-
lo híbrido de produção: 30% em
fábricas próprias, 45% terceiriza-
dos e 25% importados, principal-
mente da China. A empresa tam-
bém migrou para regiões no Bra-
sil com mão de obra mais barata.
Cerca de 60% das roupas da He-
ring são feitas em Goiás, em con-
fecções distribuídas por peque-
nos municípios.

Com esse esquema de produ-
ção, a Hering está pronta para
atuar em um mercado mais aber-
to ou mais protegido – essa últi-
ma opção tem sido a tendência
do governo Dilma, que adotou
medidas de defesa do setor têxtil.
“Estamos preparados para surfar
a onda como vier, mas pessoal-
mente não sou favorável a essas

medidas. Não é uma política in-
dustrial de longo prazo.”

Na outra ponta da cadeia, a em-
presa entrou pesado no varejo.
CriouaredeHeringStore, que ho-
je soma 432 lojas – a maior parte
de franqueados, o que permite
crescer sem gastar muito. No ano
passado, eram 384 lojas de fran-
quias e apenas 48 próprias.

O varejo multimarcas, que ain-
da responde por quase metade
das vendas, garante uma presen-
ça no interior do País que os con-
correntesnão possuem. A empre-
sa também investe na internet.
Está repaginando sua webstore,
que vai ter até um provador vir-
tual, e separou um centro de dis-
tribuição para esse canal de ven-
das.

Assim, com produção e distri-
buição flexíveis e “leves”
em ativos próprios, a Cia
Hering cresceu vertigi-

nosamente, garantindo margens
de lucro de 30% para os acionis-
tas, muito acima dos concorren-
tes como Marisa, Renner ou Ria-
chuelo.

“A Hering é o típico caso da in-
dústria que virou loja”, diz Edson
D’Aguano, consultor especializa-
do em moda. Ele diz que o segre-
dodaempresaévendernumespa-
ço bacana um produto bom por
preço baixo. “A sensação do con-
sumidor é que o produto custa o
dobro”.Para Luiz Henrique Stoc-
ker, consultor de varejo e fran-
quias, “a mentalidade da Hering é
varejista”.

Desafios. No quarto trimestre
do ano passado, o ritmo de cresci-
mento diminuiu. O faturamento
aumentou22,6%noperíodo, mas

as vendas nas mesmas lojas
avançaram8,2%–umpor-

centual acima do mer-
cado, mas inferior aos
30%queaHeringcostu-
mava entregar.

Para Renato Prado,
analista da Fator Correto-

ra, a acomodação é um pro-
cesso natural, mas aponta que

omodelo dá sinaisde esgotamen-
to. “Se abrir muitas lojas no inte-
rior, a Hering vai roubar mercado
das multimarcas que revendem
seu produto.”

A empresa admite que existe
“canibalização” entre os canais
de venda eque épreciso controlá-
la, mas acredita que o espaço para

crescimento ainda é amplo. Fá-
bio afirma que um estudo enco-
mendado pela companhia dois
anosatrás previa que arede pode-
ria ter 600 lojas, mas já está desa-
tualizado. “O Brasil cresceu mui-
to nesse período”, sustenta.

Guilherme Assis, analista da
Raymond James, diz que o gran-
de desafio da Hering hoje é exata-
mente continuar crescendo. Na
avaliação dele, uma boa alternati-
va é a companhia explorar novas
categorias de produto e, se fizer
isso com sucesso, as ações po-
dem continuar a subir, mas por
enquanto o analista prevê estabi-
lidade para os papéis.

A iniciativa da Hering de ven-
derjeans,queestão sendofabrica-
dos no Rio Grande do Norte, vai
nestadireçãodeelevarovalorgas-
to por cada cliente nas lojas da
marca. Hoje o “ticket médio” da
Hering está em R$ 85, abaixo de
concorrentes como a Renner,
que chega a R$ 132.

Outraaposta dacompanhia pa-
ra 2012 é o início de uma nova re-
de de lojas, voltada para o público
infantil. Serão 20 lojas com a ban-
deira Hering Kids este ano. O ob-
jetivo é repetir nesse mercado a
mesmareceita desucesso: produ-
tosbásicos, comum preço acessí-
vel, para as crianças brincarem
ou irem para a escola, mas com
design sofisticado.

Para Francisco Chevez, analis-
ta do HSBC, a maior dificuldade
da Cia Hering vai ser criar novas
marcas que sejam realmente fa-
shion – dessa vez, no sentido gla-
mouroso da palavra. “Eles ne-
gam, mas vão precisar buscar
uma diversificação”, diz o analis-
ta. “Não investiram muito em fa-
shion até agora, estão começan-
do. Mas vão ter que jogar esse jo-
go, porque cria excitação e de-
manda entre os consumidores”.

A marca Hering atinge pessoas
de todas as classes sociais no Bra-
sil, mas o grupo possui duas ban-
deiras voltadas diretamente para
os consumidores A e B: PUC (in-
fantil) e Dzarm (jovem). Essas
marcas, que muitos consumido-
res nem sabem que pertencem à
CiaHering, estão focadasem oca-
siões festivas – para os mais jo-
vens, são “roupas de balada”.

Os planos para as duas marcas,
no entanto, ainda não estão cla-
ros. A companhia avalia a criação
de uma rede de lojas Dzarm e ins-
talou uma unidade piloto no
Shopping Anália Franco, em São
Paulo, mas ainda não tomou uma
decisão. Reforçar a marca como
uma grife de “roupas para sair”
incrementou as vendas, mas os
resultados da loja-piloto têm si-
do modestos.

Na marca PUC, a redede distri-
buição está sendo adaptada. Por
isso, foram fechadas duas lojas
em 2011, mas o crescimento das
vendas ainda foi expressivo. Tan-
to na PUC quanto na Dzarm, a
proposta é vender produtos mais
sofisticados, mas sem fugir do
DNA da empresa, que são preços
mais competitivos que o resto do
mercado naquele nicho.

Aos 53 anos, Fábio Hering tem
representado esse DNA da em-
presa. Ele pretende continuar à
frente da companhia por bastan-
te tempo, mas admite que o con-
selho começou a cobrá-lo para
preparar sua sucessão. Dessa vez,
a solução não será familiar, pois
os filhos de Fábio já tomaram ou-
tros rumos profissionais. “Com
certeza será alguém que já traba-
lha aqui ou que ainda vai traba-
lhar. Não vamos buscar ninguém
de fora”, garante. Apesar de toda
a renovação, a centenária compa-
nhia faz questão de preservar a
alma da Hering.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2012, Negócios, p. N4.




