
Tínhamos uma marca
forte que não estava
compatível com as
vendas. Partimos para
as franquias e outros
modelos. Saímos dos
hipermercados e 70% do
nosso negócio ainda está
em multimarcas”
SandraChayo
Diretora de Marketing da Hope

“
A história da Hope começa

com a literal mudança de
destino de seu fundador,
Nissim Hara. O jovem vivia em
Nova York e trabalhava em
uma transportadora quando
um tio pediu que ele viesse
para o Brasil ajudá-lo. O tio
partiu em viagem e deixou
Hara à frente do negócio na
área de construção civil. Mas
ao retornar, viu que o sobrinho
não queria mais retornar aos
Estados Unidos. Hara foi para
Belém, onde transportava
alimentos na região usando
um pequeno avião, inovador
para a época. Anos depois,
São Paulo passou a ser sua
nova casa. E lá, conta Sandra
Chayo, uma das filhas de Hara,
ele fez amizade com um
fabricante de calcinhas que o

chamou para tocar o negócio. E
assim, surge em 1966 a Hope, em
pleno Brás, tradicional bairro
paulistano. Hope, diz Sandra, foi
o nome escolhido pelo pai por
significar “esperança” em inglês,
algo que ele depositava nesse
novo negócio. No final dos anos
70, além de lançar o primeiro
sutiã da Hope, ele fundou com os
irmãos a marca de cuecas Mash.
Mas saiu do negócio em 1999,
onde os irmãos permanecem.A
fábrica em São Paulo se
transformou em três, em
Maranguape, no Ceará. A marca
virou franquia. As filhas Sandra,
Karen e Daniela são seus braços
direito e esquerdo. Mas, como
afirma Sandra, Nissim Hara
continua acompanhando de
perto todas as transformações
de sua Hope.

A Hope chega aos 47 anos de vida
com pique de novata. A empresa
vem investindo no franchising,
nos últimos sete anos, na mo-
dernização de lojase naex-
tensão de linha em suas
coleções, que, além da
roupa íntima e cami-
solas ganha contor-
nos na moda praia e
tambémemcosmé-
ticos.SylvioKoryto-
wski,diretordeEx-
pansão da Hope,
diz que a ideia de
mudartodooproces-
so da companhia co-
meçou em 2005. O re-
sultado de todo o traba-
lho realizadoatéo momen-
to, diz ele, se traduz no cresci-
mento da marca,hoje com 118 lo-
jas no Brasil e no exterior.

“A rede conta com duas unida-
des em Portugal, duas em Israel e
três na Argentina. No ano passado
foi inaugurada uma flagship de
200 m² na Oscar Freire, conheci-
da pela grande concentração de
grifes, em São Paulo. E o seu mais
novo modelo de negócios é o proje-
to Hope sob Medida, criado para
potencializar a marca em cidades
onde o sistema de franchising não
se mostra viável por diversos fato-
res, entre eles o menor número de
habitantes”, explica o executivo.

Partedasegundageraçãodafami-
lia,SandraChayo,diretoradeMarke-
tingdaHope,juntamentecomasir-
mãs, diz que o caminho mais im-
portante para a empresa trilhar sua
trajetóriadesucessoeser jovialper-
to dos 50 anos de vida foi acompa-
nhar as mudanças do varejo.

“Antes, o valor de uma empresa
era o mobiliário. Depois o marke-
ting. Percebemos que tínhamos
uma marca forte que não estava
compatível com as vendas. Parti-
mos para o sistema de franquias e
pensamosemnovosmodelosdene-
gócios. Saímos dos hipermercados
e 70% do nosso negócio ainda está
em multimarcas, lojas de bairro
principalmente e em grandes redes
com foco em moda”, diz Sandra.

Ela destaca ainda o crescimen-
to do canal de e-commerce e a
criação do projeto Hope sob Medi-
da, que tem foco em cidades com
menos de 200 mil habitantes on-
de o custo de uma franquia invia-
biliza o pay back. O modelo leva
um pouco do conceito da franquia
para essas cidades com o atendi-
mento personalizado e todo o mix

de produtos. Hoje já são mais de
120 multimarcas que receberam o
projeto e a previsão é fechar 2013
com 250 lojas nesse modelo.

“O investimento no mobiliá-
rio gira em torno de R$ 5 mil e
uma área de no mínimo três me-
tros deve ser dedicada aos produ-
tos”, detalha Korytowski.

Sandra Chayo destaca que a
gestão profissional foi essencial

para o crescimento da marca. Tan-
to ela quanto as irmãs e o pai, Nis-
sim Hara, fundador da empresa,
atuam em comitês executivos. Pa-
ra cada área existem diretorias res-
ponsáveis por tocar projetos.

O investimento em moda praia
e no loungewear - roupa para ficar
em casa — seguem firmes. E a em-
presa ingressou na área de cosmé-
ticos. “Não pretendemos ser um
Boticário ou Natura, e sim ofere-
cer uma opção de presente. No mo-
mento, temos uma linha de perfu-
mes em nosso canal de vendas”,
diz ela. A empresa exporta para a
América do Sul e Central. A alta do
dólar torna a operação mais inte-
ressante, mas atrapalha a importa-
ção de matéria-prima. Com três fá-
bricas em operação, a Hope estu-
da a quarta planta. Com as proje-
ções de crescimento das fran-
quias, a produção precisa ser am-
pliada.“Queremos continuar cres-
cendo nos canais diversos, entre
eles, a internet. Com as franquias,
a meta é abrir mais 50 unidades
ainda esse ano”, diz o executivo.
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Hope chega aos 47 renovada
Marca que inicialmente fabricava apenas lingerie expande linha de produtos, reforça presença no franchising e

investe em novo formato de negócio para multimarcas em cidades menores, como resultado da gestão profissional

Tudo começou com calcinhas
no Brás, em São Paulo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jul. 2013, Empresas, p. 18.




