
A meta é crescer em 
todas as bandeiras 
Neste ano, a empresa vai abrir 20 unidades Hering Kids, 
mas há potencial para mais de 200 lojas da marca 
P o r M A R I N A FALCÃO E A D R I A N A MEYGE 

Com um modelo de negocios que reúne 
franquias, lojas próprias e vendas no 
canal multimarcas, a Hering é provavel-

mente um dos casos mais bem-sucedidos de em-
presa de origem industrial que migrou para o 
varejo. A companhia tem forte geração de caixa 
e exibe hoje uma das maiores taxas de retorno 
sobre capital investido do setor. A antiga tecela-
gem catarinense se reinventou operacionalmen-
te e no mercado de capitais, onde atingiu um 
valor de R$ 6,5 bilhões na bolsa de valores. 

Em 2011, quando a receita líquida alcançou 
R$ 1,35 bilhão - alta de 33,5% em relação a 2010 
-, foram abertas 85 lojas da Hering Store, marca 
responsável por três quartos de sua receita to-
tal. A bandeira tem hoje 461 lojas e até o fim do 
ano deve alcançar 507, com a abertura de novas 
unidades. Um estudo feito em 2010 avaliou o 
potencial da rede em 604 lojas. Esse limite está 
sendo reavaliado pela varejista e pode ser revi-
sado para cima. 

Em 2011, a empresa foi a primeira colocada 
em seu setor nos quesitos crescimento sustentável 
(variação da receita sobre o patrimônio), rentabi-
lidade (lucro sobre o patrimônio, de 41,8%) e mar-
gem da atividade (lucro sobre a receita, de 26,7%). 

A companhia vem registrando um cresci-
mento orgânico agressivo desde 2007, quando 
a marca Hering foi colocada no centro da pla-
taforma de crescimento. No entanto, com a ma-
turação da rede, já se previa um ritmo de cres-
cimento menor para este ano. Na prática, a base 
de comparação da Hering está cada vez mais ele-
vada, depois de períodos de grandes saltos, bem 
acima da média do setor de vestuário. Embora a 
Hering Store ainda permaneça como carro-che-
fe, a Hering está reunindo esforços para deslan-
char a operação de suas outras três bandeiras: 

PUC, Dzarm e, principalmente, Hering Kids, de 
roupas infantis. 

Até o fim do ano passado, a Hering Kids conta-
va apenas com atuação no canal de atacado, além 
de cinco lojas-piloto. Com o crescimento de 41,6% 
das vendas da marca em relação a 2010, a Hering 
ganhou confiança para começar a expansão de 
uma nova rede de lojas. Em 2012, a empresa vai 
abrir 20 unidades Hering Kids. Estudos indicam 
potencial para mais de 200 lojas da bandeira. A 
fórmula, já conhecida, é ofertar produtos casuais 
e básicos, com boa relação custo-benefício. 

Trata-se de um posicionamento diferente do 
da PUC, a outra marca infantil da Hering, que 
tem como foco as classes A e B e vende peças para 
ocasiões especiais. Essa postura mais "premium" 
na PUC tem sido reforçada. Desde o ano passa-
do, a Hering está promovendo ajustes no mix de 
produtos nas lojas da marca. Além disso, algu-
mas unidades da bandeira que não estavam de 
acordo com a estratégia foram fechadas. 

"O crescimento orgânico é a nossa principal 
avenida de crescimento", diz o presidente Fábio 
Hering. Tataraneto de Hermann Hering, funda-
dor da empresa, Fábio é membro da diretoria 
desde 1986 e assumiu o comando da companhia 
em abril de 2009. "Não quer dizer que a Hering 
não esteja olhando para outras direções", afirma. 
Mas, apesar de a aquisição de novas marcas não 
ser descartada, este não é o seu foco principal. 

Desde meados do ano passado, a Hering 
começou a enfrentar um cenário mais desafia-
dor, assim como as demais empresas têxteis, do 
varejo e da indústria. O agravamento da crise 
financeira internacional se refletiu em um au-
mento de vendas mais modesto para Hering, 
Renner, Marisa e Riachuelo, que foram direta-
mente impactadas pela alta do endividamento A ut
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A Hering se 
esforça para 
deslanchar 
suas marcas 
PUC, Dzarm e, 
principalmente, 
Hering Kids 

do consumidor e pelos incentivos governamen-
tais ao consumo de produtos de outras catego-
rias, como a linha branca. 

O desaquecimento ficou mais evidente nas 
vendas da Hering pelo critério "mesmas lojas", 
ou seja, em unidades com pelo menos um ano de 
funcionamento. Nessas lojas foi verificada uma 
desaceleração desde o Dia dos Pais do ano pas-
sado, fenômeno que se estendeu até o primeiro 
trimestre deste ano. 

No segundo trimestre o cenário piorou e as 
vendas "mesmas lojas" chegaram a cair 4% em 
relação ao ano anterior. Na mesma comparação, 
as vendas totais da Hering (considerando todas 
as lojas da companhia em operação) avançaram 
9%, para R$ 460 milhões. A receita líquida subiu 
10%, para R$ 382,8 milhões. O lucro líquido, por 
sua vez, foi de R$ 85,2 milhões, alta de 10% em 
relação ao mesmo período de 2011. 

A queda em "mesmas lojas" surpreendeu 
negativamente o mercado. De acordo com a 
Hering, o desaquecimento da economia, com-
binado a uma estação de inverno com tempe-
raturas altas, levou ao desempenho fraco. Além 
disso, algumas escolhas no mix não foram acer-
tadas. Em teleconferência com analistas, logo 

após a divulgação dos resultados, Fábio comen-
tou que, num cenário de retração da demanda, 
qualquer erro de mix pode ficar mais perceptí-
vel no resultado final. 

Na mesma ocasião, o presidente reconheceu a 
parcela de culpa da empresa. Segundo ele, hou-
ve falta de alguns produtos em determinadas 
categorias, como a feminina de malhas, o que 
impediu um desempenho melhor de vendas. 
"Quando o problema é no feminino, sempre é 
mais grave, pois as mulheres representam três 
quartos do fluxo de clientes nas lojas." 

Fábio Hering não espera uma recuperação já 
no terceiro trimestre. "A economia está atraves-
sando ciclos de ajustes, e as coisas devem melho-
rar no quarto trimestre." Ele acrescenta que 2012 
tem sido um ano desafiador. "Mas a nossa visão 
continua otimista em relação ao potencial do 
mercado doméstico." 

Por enquanto, a Hering não está conseguindo 
atingir as metas operacionais estabelecidas para 
o ano de 2012. Por causa disso, não concederá 
bônus de pagamento de participação nos resul-
tados referentes à primeira metade do ano. Mas 
o cenário mais difícil não fez com que a empresa 
alterasse os seus planos de abertura de lojas. • 
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Text Box
Fonte: Valor 1000, São Paulo, ano 12, n. 12, p. 376-378, ago. 2012.




