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Frederico Luz, sócio da rede: ao buscar saídas para expansão, popularizar a cadeia de lojas nem 
foi cogitada. 
 
Depois de virar um ícone da moda casual masculina, a Richards vai invadir o universo feminino. A 
primeira Richards para mulheres será inaugurada em novembro em Ipanema, no Rio, no segundo 
andar de uma das primeiras lojas da rede. Fundada há quase 30 anos por um típico carioca, o 
surfista e mergulhador Ricardo Dias da Cruz Ferreira, a Richards ganhou um forte ritmo de 
expansão, dobrou de tamanho nos últimos cinco anos, mas começou a enfrentar um dilema para 
continuar crescendo: "Nosso público é muito reduzido no Brasil e já estamos bem distribuídos pelo 
país", diz Frederico Luz, conhecido com Fred, sócio da rede há cinco anos.  
 
Com 38 lojas em 15 estados e faturamento de R$ 100 milhões previsto para este ano, a rede 
precisava escolher novos rumos. O caminho de popularizar a cadeia de lojas, posicionada na 
classe AA, nem foi cogitado, afirma Fred. "Não queremos mudar nem de público nem de estilo." 
Os números do primeiro semestre, com crescimento real de 5% nas vendas, mostram que o foco 
está ajustado, diz o empresário . Mas era preciso pensar no futuro. Foi então que a empresa 
começou a acalentar dois projetos: o da internacionalização e o da moda feminina. O primeiro, 
por enquanto, está engavetado. "Já tivemos muitos convites, para abrir lojas em Portugal, na 
Alemanha, nos Estados Unidos. Mas achamos que não é a hora", diz Fred.  
 
Já o projeto das lojas femininas começou a ser desenvolvido, embalado por um dado 
surpreendente: 47% dos clientes habituais da Richards são mulheres, que compram para 
namorados, maridos e filhos. Durante dois anos, coleções inteiras femininas foram criadas, 
apenas como teste. Enquanto isso, as clientes começaram a se deparar com uma nova seção de 
moda infantil masculina nas maiores lojas da rede. Era um primeiro teste de diversificação na 
linha de produtos, já voltado para as mulheres. "Só tínhamos os tamanhos pequenos, até a idade 
em que a mãe decide a compra", conta Fred. 
 
A linha infantil começa a sair das lojas agora, para dar espaço à moda feminina. O teste, diz o 
empresário, foi um sucesso e não está descartado que, mais adiante, a moda infantil ganhe um 
projeto próprio. "Quem sabe, com moda masculina e feminina", afirma Fred. Mas todos os 
esforços agora estão em levar o "estilo Richards" para as mulheres. No início, a idéia é criar 
espaços separados dentro das lojas maiores já existentes, mas já para o próximo ano há planos 
de abrir de três a cinco lojas para mulheres. 
 
Para sustentar a expansão, a empresa está investindo R$ 5 milhões em uma fábrica própria, que 
começou a operar no início do ano em Valença, no estado do Rio. "Estamos crescendo muito e os 
fornecedores não conseguem nos acompanhar", justifica Fred. O nome e a comunicação da rede 
feminina serão o mesmos adotados até agora. As clientes do Rio vão ser informadas da novidade, 
basicamente, pelo sofisticado catálogo da grife, com tiragem de 200 mil exemplares em todo o 
país. "Vamos fazer tudo aos poucos, do nosso jeito", diz Fred. 
 
A expansão da Richards começa a trilhar o caminho das franquias, mas, mesmo assim, três lojas 
próprias serão inauguradas este ano, em Vitória (ES), Niterói (RJ) e no Rio, no shopping da 
Gávea. No modelo de franquias, estão previstos pontos novos em Goiânia (GO) e Aracaju (SE). 
Até o fim do ano, a rede terá 43 lojas. 
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