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Fábio, vice-presidente: "Manter muitas marcas exige capital de giro e dá pouco retorno" 
   
Um ano depois de dar início a um processo de reestruturação, a centenária Hering volta a operar 
no azul. A tecelagem catarinense fechou o primeiro trimestre deste ano com lucro de R$ 1,6 
milhão contra um prejuízo de R$ 3,8 milhões nos primeiros três meses de 2002. Desde 2000, a 
empresa não apresentava um balanço positivo. 
 
Em abril de 2002, a tecelagem resolveu retirar do mercado quatro marcas - Public Image, Folha e 
as licenças Disney e Garfield. "Elas exigiam muito capital de giro e geravam pouco retorno", diz 
Fábio Hering, vice-presidente da empresa. A idéia era se concentrar nas linhas Hering, PUC, 
Omino e dzarm. Reduzir o número de "etiquetas" resultou em uma queda de 35% no volume de 
itens produzidos. 
 
Apesar de enxugar o portfólio, as vendas da Hering cresceram 5,6%, para R$ 82,9 milhões. Isto 
se a comparação considerar as três marcas remanescentes, já que a Omino deixou o mercado 
este ano. Do contrário, houve queda de 14,1%. Os gastos operacionais caíram de R$ 33,4 
milhões, para R$ 24,1 milhões.  
 
Arrumada a casa, a estratégia agora é concentrar o foco nas exportações, podendo até mesmo 
retomar as vendas para Argentina. Fábio diz que a empresa acertou ao começar no ano passado a 
exportar para duas grandes varejistas americanas, a Express (que pertence ao mesmo grupo 
controlador da rede de lingeries Victoria´s Secret) e Abercombrie & Fitch - com 400 lojas. Para 
essas cadeias, fornece roupas sem etiquetas, sistema conhecido como "private label".  
 
Apenas em 2002, a Hering exportou para as duas U$S 10 milhões, de um total de US$ 14 milhões 
embarcados aos EUA. Ela também exporta, em menor quantidade, para lojas com a Gap e outros 
fregueses locais. Ao todo, as vendas externas da companhia somaram US$ 30 milhões em 2002.  
 
Para a América Latina, a companhia exporta com a marca própria Hering. Uruguai, Paraguai, 
Chile, Venezuela e Bolívia geram US$ 7 milhões em vendas. Nesses países, a empresa opera lojas 
em sistema de franquia. 
 
Embora ainda reticente, Fábio acredita que a empresa voltará a exportar para a Argentina. No 
passado, a Hering teve forte relação comercial com o país vizinho. Mas, desde 2001, parou os 
embarques e fechou sua rede de lojas - a operação de varejo começou na Argentina em 1986, 
antes mesmo de a empresa ter sua rede de franquias no Brasil. "Achamos que agora é uma boa 
oportunidade de voltar a exportar", diz o executivo.  
 
Uma outra investida da empresa é ampliar a sua rede de lojas franqueadas, com as marcas 
Hering e PUC. A Hering, que hoje tem 118 unidades, deve ganhar mais 30 até o final do ano. A 
PUC, com 22 lojas, terá mais oito. "Começamos com a PUC muito concentrada em São Paulo e 
agora vamos para outras capitais", diz.  
 
Por outro lado, a dzarm, marca comprada da M.Officer no final de 1998, deixou de ser loja e, 
desde o ano passado, tornou-se uma etiqueta para ser vendida no varejo de multimarcas. Com a 
reestruturação, a dzarm, antes restrita ao público feminino, passou a fazer peças também 
masculinas. Foi uma estratégia para substituir a Omino. A sua última coleção é a outono-inverno 
deste ano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2003. 


