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Trikotwaren Fabrik Ger-
bruder Hering: foi as-
sim, com esse nome 
extenso e difícil, que 
a Cia. Hering iniciou 

sua história no Brasil. O ano era 
1880 . A produção se concentra-
va numa casa de comércio que 
funcionava no centro de Blume-
nau (SC). De lá para cá ocorre-
ram duas passagens de século. 
A pequena tecelagem acompa-
nhou as mudanças. Cresceu, 
modernizou-se e se transformou 
numa conceituada empresa de 
design de vestuário do Brasil. Os 
primeiros tempos foram heróicos. 
A história começou na cidade de 
Hartha, na Alemanha. Integrante 
de uma tradicional família de te-
celões, Hermann Hering decidiu 
que era hora de mudar. Queria 
dar melhores condições de vida 
para a família. Deixou a mulher 
Minna e os filhos aos cuidados do 
irmão, Bruno, e cruzou o Atlântico 
rumo ao Brasil. 

Hermann tinha tudo plane-
jado. Atento às novas oportuni-
dades, havia se informado sobre 
a colônia alemã fundada em 
1850 , no Sul do país, por Her-
mann Bruno Otto Blumenau. 
Ele reuniu condições para fazer 
o primeiro investimento, já em 
1880 . Comprou um tear circular 
e um caixote de fios. Era preciso 
dar um jeito de fazer a empresa 
funcionar. Escreveu uma carta à 
Minna e pediu a ela que enca-
minhasse ao Brasil os filhos mais 
velhos, Paul e Elise, e seu irmão 
Bruno. 

Os Hering enfrentaram as con-
dições precárias, as dificuldades 
para a compra de matérias-primas 
e outros percalços naturais de 
um novo negócio, que na época 
eram extremamente complexos. 

Com perseverança, dedicação 
e qualidade dos produtos obti-
da ainda nos primeiros anos de 
funcionamento, os irmãos Hering 
contribuíram para escrever uma 
importante página da história do 
desenvolvimento econômico no 
Brasil. 

O sucesso da organização se deve ao seu quadro de colaboradores, dentre os quais estão diversos profissionais formados em Administração. 

O nome Hering, em alemão, 
significa "arenque" - trata-se de 
um tipo de peixe parecido com 
a sardinha. Assim, dois peixinhos 
compuseram a logomarca da 
empresa, representando os ir-
mãos pioneiros. A marca inicial-
mente foi sinônimo de camiseta 
e esteve presente na vida do con-
sumidor de todas as idades e de 
todas as classes sociais por mui-
tas gerações. Os investimentos 
acentuados em marketing, com 
campanhas que estiveram pre-
sentes na mídia, pontos de venda 
etc, foram medidas que tornaram 
a marca conhecida e admirada 
pelo consumidor. 

A força da marca 
Marcas fortes e parcerias sóli-

das, assim como ferramentas de 
gestão eficazes e excelência em lo-
gística, são fatores que garantem 
o sucesso da Hering ao longo des-
tes 132 anos. A empresa definiu 
como valores essenciais a flexibi-
lidade e a abertura a mudanças e, 
desta forma, manteve expressivos 
resultados ao longo desses anos. 
No século XXI, a empresa se rein-
venta adequando suas estratégias, 
foco de atuação e investimentos. 

A percepção de que o consumi-
dor desejava mais da marca, e que 
a marca tem uma aderência natu-
ral ao estilo de vida do brasileiro, 
que valoriza democracia, beleza, 
relação justa de custo e benefício, 
foram fatores que levaram à pro-
dução de um mix de produtos di-
versificados. "Recentemente, com 
a expansão das redes de franquias 
concentradas nas grifes Hering 
e PUC, implantadas a partir de 
1993, a empresa decidiu investir 
maciçamente no varejo, com ob-
jetivo estratégico de atender a um 
consumidor que evolui, se atualiza 
e se torna cada vez mais exigente. 
Um público que busca produtos e 
serviços com maior percepção de 
valor", esclarece Carlos Tavares 
D'Amaral, diretor administrativo 
da Hering, e também diretor das 
empresas Hering Overseas e He-
ring Internacional SAFI. 

Com um modelo de produ-
ção híbrido, combinando pro-
dução própria, terceirizada e 
outsourcing (compra de produto 
acabado), a Companhia garan-
te maior agilidade aos processos 
produtivos e mantém a qualidade 
de seus produtos. "Para garantir 
a distribuição em todo o territó-
rio nacional, contamos com uma 
rede formada por três canais de A ut
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venda: redes de lojas Hering Sto-
re e PUC; lojas de varejo multi-
marcas; e webstores. No exterior, 
os produtos de todas as marcas 
da Companhia são comercializa-
dos por franquias e lojas de vare-
jo multimarcas", afirma Tavares. 

Além da sua importância 
como ferramenta de marketing 
e de construção de novas mar-
cas, o grupo optou pelo sistema 
de franquias, por considerar este 
modelo de negócios um canal 
prioritário de distribuição de 
marcas, uma vez que oferece aos 
consumidores uma experiência 
de compra diferenciada. 

O potencial das quatro mar-
cas, principalmente Hering e 
Hering Kids, tem sido explorado 
dentro do atual modelo de ne-
gócios que vem apresentando 
resultados expressivos em ter-
mos de crescimento de vendas e 
de geração de valor. "Em 2 0 1 2 , 
a marca Hering segue como a 
principal plataforma de cresci-
mento da companhia. Na rede 
Hering Store, esperamos atingir 
5 0 7 lojas ao fim de 2 0 1 2 " , pre-
vê Tavares. E explica que a Cia. 
Hering continuará apostando no 
seu potencial de crescimento or-
gânico, explorando suas marcas 
com um modelo de negócios que 
gera alto retorno sobre o capital 
investido. Ele avalia: "Esta com-
binação tem permitido à em-
presa registrar um crescimento 
sustentado, com incremento de 
margem e rentabilidade, en-
quanto nos mantemos atentos a 
outras oportunidades de cresci-
mento que venham a surgi r " . 

Em 2011 , os números da Cia. 
Hering eram impressionantes: Lo-
jas: Herig própria - 48 , Hering 
franquia - 384 , Hering Store pró-
pria - 7, Hering Store franquia - 69, 

Hering Kids própria (dzarm) - 1, 
Mercado internacional - 16; Re-
ceita bruta: crescimento de 33 ,4%; 
Lucro líquido: R$394,5 milhões; 
Colaboradores: 8 .500, em 13 
unidades e 60 lojas próprias. 

Preocupação com o 
social 

Ao longo dos anos a empresa 
apoiou a implantação de entida-
des importantes para o desenvolvi-
mento das comunidades onde está 
inserida, mantendo programas de 
inclusão social para apenados, 
além de promoção da diversidade 
e apoio ao voluntariado. 

A empresa abraçou ações 
como a "Campanha Câncer de 
Mama no Alvo da Moda"; "Capa-
citação para Apenados", "Curso 
de Costura", com aulas gratuitas 
para pessoas da comunidade; "Jú-
nior Achievement", fortalecendo 
ainda mais suas ações de susten-
tabilidade, e com o principal ob-
jetivo de despertar o voluntariado 
entre os colaboradores. 

Em grande parte, o sucesso da 
organização se deve ao seu qua-
dro de colaboradores, dentre os 
quais estão diversos profissionais 
formados em Administração. O 
depoimento da gestora de Comu-
nicação Institucional, Amélia Ma-
lheiros, assegura: "Sou formada 
em Administração de Empresas 
pela Universidade Regional de 
Blumenau (FURB). Minha forma-
ção me permitiu ter um olhar am-
pliado para questões de plane-
jamento, liderança, organização 
e controle, que são habilidades 
desenvolvidas por um administra-
dor em sua formação. E uma área 
multidisciplinar e que congrega 
muitos conhecimentos, habilida-
des e atitudes importantes para o 
administrador." • A ut
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, Brasília, DF, ano 21, n. 88, p. 46-48, maio/ jun., 2012.




