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Identidade própria: loja valoriza iluminação e produtos. Gestão eficiente levou a marca a conquistar seu espaço no 

varejo nacional. – Divulgação 
 
A maior empresa de moda do País – a varejista Riachuelo – acaba de ser apontada como a 
marca mais valiosa do vestuário brasileiro em 2013, de acordo com estudo da Brand Finance 
Brasil que mede a força das marcas através da opinião de clientes e especialistas. Pelo 
levantamento, a marca da rede foi avaliada em R$ 690 milhões, e ocupa a 33ª posição no 
ranking das 100 mais.   
 
Em entrevista ao Diário do Comércio, o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, fala sobre a 
conquista, avalia o cenário do mercado de moda e varejo no Brasil, e explica como o modelo 
de verticalização integrado da rede – ou seja, que vai desde a produção do fio ao 
financiamento das compras com os cartões da rede – é o diferencial competitivo da marca. 
"Esse modelo único e diferenciado nos dá duas coisas fundamentais para cumprir o nosso 
propósito de democratizar a moda: oferecê-la a um baixo custo, e na velocidade que ela 
exige."  
 
Deputado constituinte na década de 1980, Rocha continua atento às questões de macropolítica 
e economia, entre elas a competitividade da empresa brasileira, acossada por altos custos e 
carga tributária, e a concorrência dos importados. "A Infraero coloca mais produtos de 
vestuário no mercado que as maiores redes (como Riachuelo, Renner, C&A, Marisa e 
Pernambucanas). É tão absurda a diferença do custo do Estado brasileiro que faz mais sentido 
para uma jovem mãe pegar um avião ir para Miami fazer enxoval: ela gasta menos com todos 
os custos da viagem e ainda sai no lucro", diz Rocha nesta entrevista, cujos trechos principais 
vêm a seguir. 
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Presidente da Riachuelo, Flávio Rocha: o time está ganhando. - Divulgação 

 
Diário do Comércio – O que representa essa conquista para a Riachuelo? 
 
Flávio Rocha – É uma constatação, uma confirmação do fenômeno da democratização da 
moda – que inclusive é a missão da Riachuelo. Aqui, os 40 mil colegas de trabalho vêm 
trabalhar todos os dias com esse propósito: fazer com que a moda deixe de ser excludente, 
elitista, e seja de inclusão. E esse é o momento que a rede está vivendo. O reconhecimento 
nos deixou muito felizes, por demonstrar que a rede está no rumo certo – apesar de existir um 
longo caminho pela frente.   
 
DC – Qual seria esse caminho?  
 
FR – A Riachuelo é a marca mais valiosa e a mais democrática, mas ainda é a 33ª. Quando 
olhamos para outros países relevantes, as marcas de moda estão mais bem posicionadas: na 
Itália, as seis primeiras são de moda; na França, estão entre as dez mais valiosas; assim como 
na Espanha, em Portugal e por aí afora. Apesar de ser um fenômeno mundial, esse é apenas o 
início de um processo, por isso temos um longo caminho pela frente. E mais fortemente ainda 
no Brasil, devido à mudança demográfica muito forte de mais de 50 milhões de novos 
consumidores que entraram no mercado e da democratização da informação, que transformou 
consumidores de preço em consumidores de moda. O vestuário, que tinha um sentido na vida 
das pessoas passou a ter outro, deixou de ser uma forma de evitar a nudez para ser uma 
forma de expressão. E das mais democráticas: a pessoa pode não saber ler, nem escrever, 
mas diz muito de si através da roupa que está usando.  
 
DC – Mas além de ser uma marca avaliada em US$ 690 milhões, grandes números envolvem a 
Riachuelo: 180 lojas no País, 22 milhões de clientes no cartão da loja e 40 mil funcionários. O 
que a rede pretende fazer para percorrer esse caminho no cenário atual de pós-boom do 
consumo? 
 
FR – Os números parecem relevantes, mas representam apenas uma parte ainda pequena do 
total. Apesar de sermos o maior grupo de moda no País, enquanto no Brasil são vendidas 10 
bilhões de peças de roupa por ano, nós vendemos 150 milhões. No ano passado, tivemos 
1,5% de participação de mercado, e isso é muito pouco. Em qualquer país relevante, as líderes 
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de mercado são empresas com 10%, 11% de participação. É outro front de crescimento. 
Temos condições para continuar como somos hoje. Quem for líder de mercado daqui a dez 
anos vai ter participação muito maior do que hoje, o caminho está aberto para a consolidação. 
Nós estamos apostando nisso, duplicando o número de lojas e a área de vendas. Encerramos 
2012 com 400 mil metros quadrados. Em 2016, a meta é chegar a 800 mil metros quadrados. 
Isso significa construir em quatro anos a mesma quantidade de lojas que fizemos em mais de 
65 anos de história da empresa. O presidente Juscelino (Kubitschek - 1956/60) falava de 50 
anos em cinco, nós faremos 70 anos em quatro! E em nosso formato, o desafio maior não é só 
abrir lojas, mas integrar toda a cadeia têxtil, já que fazemos desde o fio, tecelagem e 
tinturaria, passando por confecção e estamparia até chegar à loja e banco.  
 
DC – Fale mais sobre essa expansão: haverá mudanças nas lojas, alteração de 
formatos? 
 
FR – Nossa ideia é replicar o formato já existente de lojas de departamento ou alterar quando 
há restrição de espaço. Algumas contarão com o espaço Riachuelo Mulher, e há outro, por 
enquanto engavetado, no formato Jovem. Estamos conseguindo manter o ritmo, e só nesse 
ano serão 40 novas lojas, predominantemente no modelo full, com departamentos masculino,  
feminino, infantil, lar e acessórios. Continuaremos a replicar o formato vitorioso, time que está 
ganhando não se mexe, e para quem põe os olhos no longo prazo, não há como ser pessimista 
em termos de Brasil - principalmente em nosso setor, onde há tudo por fazer e muito a 
crescer.  
 
DC – Quais as projeções de crescimento da rede ? 
 
FR – Estamos em período de silêncio (antes da divulgação de resultados) e por enquanto não 
posso falar em números. Mas o que posso dizer é que, apesar da conjuntura difícil, estamos 
amadurecendo o modelo de sinergia integrado, tanto em sistemas como em processos 
produtivos, e já temos apresentado um crescimento muito bom. Nos últimos cinco anos 
trabalhamos  para transformar a Riachuelo em uma empresa verticalizada, e esse esforço de 
verticalização e integração começa a surtir efeito na estrutura como um todo.  
 
DC – Por operar em toda a cadeia têxtil, como a Riachuelo tem lidado com problemas 
de competitividade, a alta carga tributária ou a invasão chinesa? 
 
FR – A nossa empresa é meio que um retrato do Brasil: no varejo, está indo bem, mas na 
indústria vem sofrendo muito o efeito da queda de competitividade. No Brasil, é evidente o 
aumento de todos os custos de maneira fantástica. Vi uma daquelas reportagens sobre o valor 
do Big Mc e do iPad, que aqui são os mais caros do mundo. Peça de roupa custa o dobro, tênis 
o dobro ou o triplo. Tudo isso porque temos um Estado absurdamente hipertrofiado, muito 
além do que a população pode pagar. Na época da Constituinte, quando eu era deputado, a 
carga tributária era da ordem de 20% do Produto Interno Bruto (PIB). Agora, é de 40%. Fora 
os problemas de infraestrutura. Tudo isso vem atingindo uma proporção que quem puxa não 
aguenta mais, porque vem se manifestando através da queda vertiginosa da competitividade 
para a indústria, que compete com o mundo. O e-commerce não tem fronteiras, e o varejo 
ainda tem proteção, só não sei quanto vai durar. É um problema real, completo e assustador 
causado pelo custo Brasil. 
 
DC – Explique melhor como isso afeta os negócios da rede Riachuelo e do mercado de 
moda como um todo. 
 
FR – Em 2010, a nossa produção própria era de 90% da confecção. Já a que foi vendida este 
ano não chega a 50%. Já a importação, que era de 5%, esse ano está na ordem de 30%. A 
nossa parte industrial, que empregava duas vezes mais que a varejista, agora empatou: há 20 
mil funcionários nas lojas e 20 mil na indústria. É um triste alerta e uma triste tendência: hoje, 
o maior distribuidor de peças do Brasil não somos nós. É a Infraero, que coloca mais produtos 
de vestuário no mercado que as maiores redes (como Riachuelo, Renner, C&A, Marisa e 
Pernambucanas). É tão absurda a diferença do custo do Estado brasileiro que faz mais sentido 
para uma jovem mãe pegar um avião e ir para Miami fazer enxoval: ela gasta menos com 
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todos os custos da viagem e ainda sai no lucro. Aqui, os itens custam o dobro, o triplo, por 
reflexo desse inimigo que é o custo Brasil. E não só tributariamente e pelos problemas de 
infraestrutura, mas pelo excesso regulativo, pela normatização excessiva, detalhada, absurda, 
que afugenta investimentos e algema as mãos de quem quer empreender e produzir.  
 
DC – O novo consumidor está mais exigente. O que isso representa para o varejo? 
 
FR – Não só o consumidor, mas o cidadão está mais exigente, e isso é mais salutar, é o que 
estamos vendo nas ruas. Em dez anos, o consumo se tornou a porta de entrada da cidadania. 
Essa mudança demográfica que aconteceu com mais de 50 milhões que vieram da pobreza e 
se tornaram consumidores, que fizeram um "treinamento" no varejo, estão consumindo e ao 
mesmo tempo exercitando uma via de duas mãos. A pirâmide social virou um losango, e hoje  
a parcela predominante é a cintura desse losango, a classe média que representa 47% da 
população. Depois desse exercício, o brasileiro deixou de ser um mero súdito da caridade 
estatal, e passou a exigir reciprocidade: eu pago, eu quero contrapartida.    
 
DC – Como atrair o cliente em tempos de retração e cautela no consumo?  
 
FR– Pelo diferencial competitivo. Nós temos um modelo único, diferenciado, que nos dá duas 
coisas fundamentais para cumprir nosso propósito de democratizar, de oferecer moda a um 
baixo custo, através de um modelo integrado e imbatível, e na velocidade que a moda exige. O 
modelo fatiado está em crise no mundo todo, e quando se olha para o varejo de moda lá fora, 
há dois mundos completamente diferentes: um, estagnado, fechando lojas e com crescimento 
loja a loja muitas vezes negativo, com margens muito pequenas; o outro, representa a 
enorme prosperidade gerada por adotar o modelo integrado, em redes como Zara, H&M, Top 
Shop, a Uniqlo, no Japão, e a Forever 21, o novo fenômeno do mercado americano do varejo 
que traz de volta uma atividade extinta desde anos 1980, que é a do operário de confecção. É 
a sinergia de explorar a cadeia têxtil inteira de forma integrada. Nós fomos os únicos que 
conseguimos implementar esse modelo no Brasil, que tem se revelado superior nesses dois 
aspectos: baixo custo e velocidade. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 31 jul. 2013, Economia, p. 11. 
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