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Moda Quarto trimestre deve ser ainda melhor, prevê o presidente da rede, que chegou a 187 lojas até agora

Riachuelo acelera vendas e lucro sobe 52%
Marina Falcão
De São Paulo

Com forte performance em ven-
das e expansão de margens, a Gua -
rarapes, dona da varejista de moda
Riachuelo, reportou crescimento
de 51,8% no lucro líquido terceiro
trimestre, para R$ 89,4 milhões. “O
quarto [trimestre] deve ser ainda
melhor ”, disse Flávio Rocha, presi-
dente da companhia, ao Va l o r .

A receita líquida da companhia
avançou mais de 17%, para R$ 1 bi-
lhão, em um movimento de acele-
ração em relação ao restante do
ano. No acumulado até setembro,
o crescimento é de 13,7%.

No critério “mesmas lojas”
(unidades abertas há mais de um
ano), as vendas da Riachuelo
cresceram 10,1%, surpreendendo
quem achava que as condições
da economia não permitiram,
nem tão cedo, que as varejistas de
moda voltassem a apresentar al-
ta de dois dígitos no indicador.

Na R e n n e r, as vendas ‘mesmas
lojas’ subiram 5,8% no terceiro
trimestre, enquanto na Hering
caíram 2,4%, em relação ao mes-
mo período do ano passado.

As outras duas concorrentes
listadas, Marisa e  a Restoque (do -

na da Le Lis Blanc), só divulgarão
seus resultados referentes ao pe-
ríodo na próxima semana.

“Apesar do ritmo de abertura
de lojas elevado no ano e no tri-
mestre conseguimos avançar
bem nas vendas das lojas antigas.
Houve pouca canibalização”,
afirmou o empresário.

Até agora, a Guararapes inau-
gurou 27 novas lojas em 2013,
totalizando 187 unidades.

Antes dos juros e dos impos-
tos, a companhia teve lucro de
R$ 123 milhões, aumento de
52,9%, em ritmo superior ao
avanço das receitas. Houve me-
lhora de 1,6 ponto percentual
na margem bruta e queda das
despesas operacionais.

Rocha considerou a perfor-
mance do trimestre “muito for-
t e” por mostrar que a compa-
nhia está sendo capaz de crescer
com expansão de margem, ain-
da que o ambiente de consumo
em 2013 esteja mais desafiador
que nos anos anteriores.

Para o empresário, essa conquis-
ta é reflexo da captura de sinergias
do modelo de negócio da Guarara-
pes, que coordena desde a produ-
ção de fios até o financiamento ao
cliente na loja. “O modelo está

amadurecendo. Desde o quarto
trimestre do ano passado, isso tem
ficado mais claro nos nossos resul-
tados”, afirmou Rocha, que com-
para o formato integrado da Gua-
rarapes ao de varejistas de ‘fast
fashion’ como Zara, da Espanha.

Rocha salientou a importância
do novo sistema logístico que es-

tá sendo implementado pela
companhia, que ele chama de
“integrado por SKU”.

O modelo está permitindo à
Riachuelo ter mais agilidade na
reposição de peças, reduzindo re-
marcações e, consequentemente,
preservando as margens. “Tam -
bém conseguimos diminuir a

ruptura nas lojas. Ou seja, falta de
tamanhos de determinados pro-
dutos”, afirmou o empresário.

Segundo Rocha, o sistema logís-
tico integrado por SKU já está 50%
implantado. Até meados de 2014,
estará em toda companhia.

O empresário afirmou ainda
que o segundo semestre tem tu-

do para ser bom para o setor de
semi-duráveis, fato que não ocor-
reu na primeira metade do ano.

O resultado líquido da Midway,
financeira do grupo, cresceu 44%,
para R$ 28,4 milhões no terceiro
trimestre. A receita da operação fi-
nanceira alcançou R$ 201,5 mi-
lhões, alta de 5,4%.
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Claquin, diretor da Kering, dona da Gucci e Puma que tem 12 lojas no Brasil

Brasil cresce pouco, mas Kering está confiante
De São Paulo

A economia no Brasil este ano
avançou menos do que previa a Ke -
ring (ex-PPR), holding francesa
dona das grifes Gucci, Bottega Ve-
neta e Puma. Apesar disso, Laurent
Claquin, diretor da companhia pa-
ra as Américas, está confiante na
aposta que o grupo fez quando de-
sembarcou no país 11 anos atrás.

Morando em Nova York há três
anos, Claquin vem de duas a três
vezes por ano ao Brasil. Desta vez,
estava acompanhado do presi-
dente e dono da companhia
François-Henri Pinault, que veio
conferir mais de perto o mercado
local e já foi embora. Sob alguns
aspectos, diz Claquin, o mercado
brasileiro pode até ser considera-
do já maduro. “O consumidor co-
nhece as grifes, valoriza a quali-
dade. Aprecia moda até mesmo
para praticar esportes. Há um
culto à beleza”, diz Claquin.

Com receita de € 9,7 bilhões no
ano passado e dona de 19 marcas,
a Kering é o segundo maior grupo
de luxo do mundo, atrás apenas da
também francesa LV M H , dona da
Luis Vuitton. Avaliada em € 21 bi-
lhões na bolsa, a empresa é contro-
lada pela família de François-Hen-
ri Pinault, dono de uma das maio-
res fortunas da França.

A companhia chegou no Brasil
em 2008, com a marca Gucci e
em 2011, com a Bottega Veneta.
Desde 2002, no entanto, a em-
presa já atuava no mercado local
com a Puma — de roupas, calça-
dos e acessórios para esportes.
Diferente das outras marcas da
Kering no Brasil, a Puma também
opera no canal de atacado.

Segundo Claquin, a região Amé-
ricas representa cerca de 26% do fa-
turamento da Kering atualmente.
A operação do Brasil, onde a Ke-
ring emprega cerca de 130 pes-
soas, é uma “p e q u e n a” fatia dessa

parcela, mas o potencial é grande.
“No fim das contas, o tamanho [do
país] importa e há um rápida as-
censão de classes sociais. Os funda-
mentos do mercado brasileiro são
bons”, afirma o executivo que este-
ve em São Paulo esta semana.

No Brasil, a Kering tem hoje 12
lojas: nove da Gucci (São Paulo,
Rio e Brasília), duas da Bottega
Veneta (São Paulo) e uma da Pu-
ma (Rio), fora os ‘outlets’.

Por enquanto, Claquin não
tem nenhum novo anúncio loja
para fazer no país. Segundo o
executivo, a entrada de outras
marcas da companhia no Brasil
ainda está sendo estudada, mas
sem prazo. Balenciaga, Alexan-
der McQueen, Yves Saint Laurent
e Stella McCartney estão entre as
grifes da Kering já conhecidas
pelos brasileiros.

A estreia da Kering em outros
países da América Latina — fora o
Brasil, a empresa está no México e

tem um fábrica da Puma na Argen-
tina— também está no radar, diz.

Foi de três anos para cá que o
grupo decidiu se concentrar só
em vestuário e acessórios de alto
padrão. Vendeu a varejista FNAC
e uniu 15 grifes de luxo em uma
mesma holding. Até março deste
ano, a Kering se chamava PPR.

Em todo mundo, a companhia
tem enfrentado desaceleração
das vendas, até mesmo na China.
Na primeira metade do ano, a re-
ceita líquida cresceu apenas
1,4%, para 4,7 bilhões de euros,
puxada pelo aumento de 5,3% na
divisão de luxo. A receita da área
de esportivos caiu 6,3%.

A empresa reportou lucro de €
173 milhões, queda de 64%, princi-
palmente por causa das operações
descontinuadas (como a Fnac, que
abriu capital na bolsa de Paris em
junho deste ano) . Fora esse efeito,
o lucro teria aumentado 3,9%, para
€ 559 milhões. (MF)
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Flávio Rocha, presidente da Guararapes, dona da Riachuelo: “Conseguimos diminuir a ruptura nas lojas, ou seja, a falta de tamanhos de determinados produtos

Instale sua
empresa
emuma
dasmelhores
regiões do país

RegistradosobMatrícula 115.303de09/01/2013, doCartórioOficial deRegistrode Imóveis daComarca
de Americana, sob o n° Registro 4. Licença de Instalação da CETESB nº 34000020/2010 (Indústrias
virtualmente sem risco ambiental, risco ambiental leve e risco ambiental moderado) de acordo com a
Lei Estadual nº 5.597/87 e conforme Decreto de Fechamento n° 10.089, de 26 de abril de 2013. A
instalação das indústrias estará sujeita à aprovação daCETESBe de acordo como zoneamento local.
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LOTEAMENTO INDUSTRIAL FECHADO

O Centro Empresarial e Industrial Nove de Julho
está localizado emAmericana, na RMC, uma das
regiõesmais ricas e desenvolvidas do Brasil.
Aqui, você encontra completa infraestrutura
logística e de serviços à disposição de seu negócio.

www.cemara.com.br

Informações:

Realização:

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 nov. 2013, Empresas, p. B13.




