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Moda Inbrands prevê que loja virtual será 15% do faturamento em 2015 e “w e b s t o r e” da Hering já e maior da companhia

Varejo investe para vender roupa na web
Marina Falcão
De São Paulo

Grandes varejistas de moda, co-
mo R e n n e r, Inbrands e Hering ,
ainda não têm muito claro como
se dará a expansão do comércio de
roupas pela internet, mas estão in-
vestindo para aprimorar suas pla-
taformas e facilitar as vendas.

A holding de moda Inbrands,
dona de 12 marcas (Ellus e Ri-
chards, entre elas) e controlada
pelo fundo Pactual Capital Part-
ners (PCP), já tem cinco lojas na
web e se prepara para lançar, ain-
da este ano, mais cinco. Flávio Ni-
js, diretor de internet da In-
brands, prevê que as vendas onli-
ne deverão responder por um
cerca de 15% do seu faturamento
global da holding até o final de
2015. “Posso estar sendo conser-
vador nessa estimativa”, diz.

A aposta da empresa na decola-
gem das operações na internet se
inspira nos bons resultados que
ela vem obtendo com a marca Ri-
chards. Segundo Nijs, as vendas
online da marca este ano já supe-
ram em 20 % a da loja do Shopping
Iguatemi, em São Paulo.

Nijs calcula que o e-commerce
da companhia, que respondeu por
apenas um 1% da receita da In-
brands em 2011, deve fechar o ano
representando uma fatia de entre
4% e 5%. Isso inclui a performance
das lojas virtuais já existentes (Ri-

chards, Salinas, Bintang, Ellus e
VR) e as que estão previstas para
serem lançadas este ano (2nd Flo-
or, VR Kids, Mandi, Alexandre Her-
chcovitch e Bob Store).

Em mercados mais maduros,
como nos Estados Unidos, as lojas
virtuais chegam a responder por
mais de 25% do faturamento de
uma grife de vestuário. No Brasil,
explica Nijs, há um gargalo logísti-
co. “Há um vácuo no mercado de
empresas que façam esse trabalho
com eficiência”, afirma.

Por causa disso, a Inbrands,
que enfrentou falhas de imple-
mentação de um sistema terceiri-
zado de gerenciamento dos esto-
ques em 2010, está desenvolven-
do uma plataforma interna pró-
pria, com investimento de R$ 2
milhões. O sistema deve ficar
pronto em junho e vai permitir,
dentre outras coisas, integrar a
gestão de todas as “webstores” da
holding. “O diferencial da nova
plataforma é estabilidade, con-
fiabilidade das informações e
muita flexibilidade em alterar
c o n t e ú d o”, explica Nijs.

Para Leandro Balbinot, diretor
de TI da Renner, o canal de e-com-
merce sempre pode surpreender e
por isso é difícil fazer projeções
hoje. A companhia começou a
operar uma loja virtual no ano pas-
sado. As vendas dos primeiros me-
ses deste ano, segundo Balbinot,
estão cerca de 80% acima das reali-

zadas no mesmo período em 2011
e já equivalem ao faturamento de
uma loja média da companhia.

A taxa de conversão (a relação
entre vendas e visitas ao site), diz
ele, subiu de 0,6% para entre 0,8 e
1%, que “no setor de vestuário, é
uma taxa boa”. Para ampliar esse
indicador, a Renner tem apostado
na melhoria da interação com seus
consumidores, como o lançamen-
to da tabela de medidas em no-
vembro, e inauguração de cole-
ções exclusivas para e-commerce,
como a de tamanhos especiais.

Representando menos de 1%
das vendas totais, a loja da Hering
na internet já é a maior loja da em-
presa. Por causa disso, no ano pas-
sado, a companhia investiu na
construção de um centro de distri-
buição exclusivo para o canal. Nos
próximos dias, a empresa lançará
uma nova “w e b s t o r e”, com novida-
des como um provador virtual.
“Não sabemos exatamente até on-
de o canal chega, mas é o que mais
c r e s c e”, diz o presidente da Hering,
Fábio Hering. No ano passado, as
vendas online da Hering cresce-
ram 124,8% em relação a 2010.

A C&A teve uma loja na web
de 2000 a 2004. Relançada em
2009, a loja agora é ativada ape-
nas para venda antecipada de
coleções especiais, como as assi-
nadas pela estilista Maria Filó e
pela modelo Gisele Bündchen,
em março deste ano.

Na falta de padronização, interatividade
De São Paulo

A iniciativa das varejistas em
lançar lojas mais modernas e in-
terativas na internet visa vencer o
bloqueio de comprar roupa sem
prová-la. A ideia é driblar a falta
de padronização de tamanhos,
um dos fatores que inibem o de-
senvolvimento do e-commerce
de vestuário no Brasil.

Em 2009, a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT)
desenvolveu um padrão de ta-
manhos para o segmento infan-
til. Nesta semana, o órgão lança
uma norma específica para o

masculino. Em ambos os casos,
adesão das fabricantes e varejis-
tas é voluntária. “Com o tempo, o
próprio consumidor começará a
exigir o padrão, o que forçará as
empresas a adotá-lo”, explica Ma-
ria Adelina Pereira, da ABNT.

O processo de padronização dos
tamanhos femininos, diz ela, ca-
minha a passos mais lentos. “É
mais complicado, devido à diversi-
dade de modelos de roupas e par-
ticularidades do corpo”, explica.

Mas a maior complexidade de
operar com o público feminino
não inibe a Inbrands de apostar no
crescimento da demanda deste

segmento. “Costumo dizer que
mulher compra. Ponto”, diz Flávio
Niks, diretor de e-commerce da In-
brands, ressaltando que a expe-
riência de compra online não eli-
mina a física.

Além disso, empresas que con-
tam com uma boa distribuição
de lojas podem oferecer ao con-
sumidor uma possibilidade de
troca mais rápida, em caso de
inadequação do produto. “Ele
pode comprar pela internet e
trocar no shopping. Isso diminui
o medo da frustração”, explica
Leandro Balbinot, diretor de TI
da Renner. (MF)

Vestuário no radar da Nova Pontocom
Adriana Mattos
De São Paulo

A Nova Pontocom, segunda
maior empresa de comércio ele-
trônico do país, analisa a hipótese
de começar a vender roupas e cal-
çados em seus sites. A empresa foi
criada em 2009 a partir da associa-
ção entre Grupo Pão de Açúcar e
Casas Bahia e é formada pelas ope-
rações na internet das redes Ponto
Frio, Casas Bahia e Extra — com fo-
co maior nos setores de eletroele-
trônicos e eletrodomésticos.

A empresa quer desenvolver no-
vas categorias de atuação, dentro
de uma estratégia de explorar seg-
mentos com maior rentabilidade,
segundo o comando do grupo. A
concorrente B 2 W, dona de Ameri-
canas.com e Submarino, já vende
alguns produtos nesses segmen-
tos, como bermudas, camisas, rou-
pas de banho e lingeries.

Em 2011, a Nova Pontocom pas-
sou a operar em sete novas áreas,
como perfumes, itens de papelaria
e cama, mesa e banho, que operam
com margens, em média, oito pon-
tos acima do verificado nas catego-
rias que a empresa explora hoje,
segundo cálculos da companhia.

Questionada sobre o prazo para
que comece a atuar nas novas
áreas, a empresa calcula que é pro-
vável que isso aconteça em até três
anos. “É um prazo possível, e para o
varejo on-line, mais do que o ne-
cessário para uma ação desse tipo”,
disse German Quiroga, presiden-
te-executivo da Nova Pontocom.

A companhia não dá detalhes
sobre a iniciativa, mas analistas
acreditam que há espaço maior
para a venda desses produtos no
site da rede Extra, que já tem, na
operação de lojas tradicionais, a
comercialização de roupas e cal-
çados. Especialistas do setor não

acreditam na possibilidade de a
empresa adquirir negócios nessa
área. “Faz mais sentido eles am-
pliarem o portfólio dentro da
atual estrutura de custos já exis-
t e n t e”, diz Antonio Coriolano, só-
cio da RetailConsulting.

No mês passado, o diretor de
marketing do site Comprafacil,
Leandro Tomasi, disse que a em-
presa tinha planos de começar a
venda de calçados, roupas e aces-
sórios para computação. Outra
varejista, a Máquina de Vendas,
anunciou no ano passado, plano
de abrir sites específicos para
atuação em 50 novos negócios
nos próximos anos.

Vice-líder do mercado de ven-
da on-line, a Nova PontoCom fe-
chou o ano passado com R$ 3,5
bilhões em vendas, com cresci-
mento de 42% sobre 2010, e a
B2W apurou receita de R$ 4,7 bi-
lhões, alta de 3,9%.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Quiroga, presidente-executivo da Nova Pontocom, traça estratégia para vender roupa: três anos é um prazo possível

Hugo Boss redesenha estratégia para a China
L u xo
Julie Cruz
Bloomberg Businessweek

Embora seja o mais quente mer-
cado no mundo, especialmente
para bens de luxo, a China não ofe-
rece garantias. Basta perguntar à
Hugo Boss. A fabricante alemã de
vestuário começou a vender suas
roupas por meio de franqueados
ou pela distribuição no atacado a
varejistas independentes em Hong
Kong já desde 1982, mas não abriu
lojas sob administração própria na
China até 2006, 15 anos depois de
Ermenegildo Zegna, fabricante
italiano de ternos.

Esse começo lento e a ênfase na
abertura de pontos de venda em
muitas cidades, em vez de con-
centrar-se nas metrópoles mais
ricas, afetaram negativamente a
grife. Embora a Hugo Boss tenha
atualmente cerca de 90 lojas pró-
prias na Grande China (que inclui
Macau e Hong Kong) e 30% de to-
das as suas lojas na Ásia, a região
contribuiu com apenas 15% dos €
2 bilhões em receitas da compa-
nhia no ano passado. Para o gru-
po Burberr y, as vendas na Ásia
quase se igualaram às europeias
no ano passado, com 32,6%.

“Eles entraram na China de ma-
neira muito tímida e agora preci-
sam mudar sua estratégia de dis-
tribuição no varejo”, diz Armando
Branchini, fundador da InterCor -
porate, consultoria do mercado de
luxo com sede em Milão. “A con-
corrência está muito mais acirrada
do que anos atrás. A estratégia ata-
cadista não proporciona a quali-
dade de serviços e variedade de
produtos que o consumidor quer
no caso de artigos de luxo.”

Os fabricantes de roupas e aces-
sórios caros não podem ignorar os
consumidores chineses ligados

em grifes. As vendas de artigos de
luxo na Grande China cresceram
29%, para € 23,5 bilhões em 2011,
estima a consultoria Bain & Co, e os
clientes chineses representam
mais de 20% do consumo de luxo
mundial. Para melhorar o perfil da
sua marca entre os ricos no conti-
nente, a Hugo Boss abrirá cerca de
20 lojas na China neste ano, entre
elas um ponto de venda emblemá-
tico com 800 m2 em Xangai; dará
início a vendas on-line e convidará
1,5 mil pessoas para um desfile de
moda em Pequim em maio. “Se vo-
cê quer ter êxito na China, precisa
estar visível em Pequim, Xangai e
Hong Kong”, diz Claus-Dietrich
Lahrs, CEO da companhia. “No
passado, nós subestimamos a ne-
cessidade de causar impacto nes-
sas três cidades.”

Em outros países, a Hugo Boss
vende uma variedade de linhas, in-
clusive roupas casuais e esportivas
a preços mais baixos. Mas na Chi-
na, a empresa está comercializan-
do sua linha Selection, mais sofisti-
cada, com ternos por € 649 e calças
jeans por € 249. A esses preços, são
artigos caros, mas frequentemente
mais baratos do que produtos Zeg-
na, que oferece ternos por € 1,49
mil e sapatos de couro a € 380.

Sob o comando de Lahrs, que
passou a fazer parte da Hugo Boss
em 2008, após temporadas na Ch -
ristian Dior e na Moët Hennessy
Louis Vuitton LV M H , a localização
das lojas está melhorando, diz An-
na Patrice, analista no Banco Be-
renberg. Em maio, Lahrs inaugura-
rá uma loja no edifício Taipei 101,
o segundo mais alto do mundo. A
loja de dois andares da Hugo Boss
em Xangai, que será aberta em de-
zembro no Kerry Center, ficará
próxima das lojas Gucci, Giorgio
Armani e Montblanc. “Se há lojas
sofisticadas e caras nesses novos
shoppings de luxo, então é o lugar

certo também para a Hugo Boss es-
tar presente”, afirma Mark Langer,
d i r e t o r - f i n a n c e i r o.

Embora a marca Hugo Boss exis-
ta há quase 90 anos, a grife não
operou lojas próprias até os anos
80. Ela tinha 622 lojas em todo o
mundo no fim de 2011. O modelo
de atacado funciona bem na Euro-
pa e nos Estados Unidos, onde as
lojas de departamentos há muito
tempo comercializam várias grifes
diferenciadas. Não é assim na Chi-
na Continental. “Na China, nosso
modelo típico de distribuição ata-
cadista não existe”, diz Langer.

Até 2015, a Hugo Boss espera
ampliar suas próprias operações

de varejo para que contribuam
com 55% de suas receitas totais,
acima dos 45% atuais. Pela pri-
meira vez, neste ano os funcioná-
rios das lojas poderão constituir
a maior proporção no quadro to-
tal de pessoal, diz Lahrs, que quer
aumentar vendas na Ásia para
mais de 20% da receita mundial
da Hugo Boss até 2015.

Entretanto, a empresa está ex-
pandindo suas atividades na Chi-
na após a passagem do “trem da
a l e g r i a”, estima Luca Solca, dire-
tor mundial de pesquisa de ações
europeias na corretora CA Cheu-
vreux. Isso porque o crescimento
nas vendas de artigos de luxo está

abrandando, ao mesmo tempo
em que a concorrência aumenta.
A Michael Kors Holdings vai abrir
15 lojas na Grande China em
2012 e espera ter um total de 100
em cinco anos. A Zegna acrescen-
tará, neste ano, 10 lojas às 82 que
tem na China, seu mercado em
mais forte crescimento. E a Her -
mès International planeja abrir
seu carro-chefe varejista em Xan-
gai no fim de 2013. “Espero que
nossos esforços para tirar nosso
atraso nessa parte do mundo nos
ajude a ir além do que vemos co-
mo um ligeiro abrandamento da
atividade no mundo do varejo”,
disse Lahrs em março.

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Lahrs, CEO da grife alemã: “Subestimamos a necessidade de causar impacto em Pequim, Xangai e Hong Kong”

Curtas

Avianca de olho na TAP
A Avianca Brasil está interessa-

da em fazer uma oferta pela portu-
guesa TAP SGPS, segundo disse à
Bloomberg o CEO da Avianca Taca
Holding, Fabio Villegas. Mas ele
afirmou que ainda não há nada
formal. “Mas é claro que estamos
interessados e analisando isso a
partir da perspectiva da Avianca
Brasil”, afirmou durante o CEO
Summit das Américas, que está
ocorrendo em Cartagena, na Co-
lômbia. Villegas disse ainda que a
Avianca Taca espera crescer neste
ano os mesmos níveis de 2011,
quando o número de passageiros
avançou 15% e, a receita, 20%.

Carne suína orgânica
A Ko r i n Agropecuária, produto-

ra de alimentos orgânicos, lança
este mês a carne suína livre de an-
tibióticos e de quimioterápicos.
Em novembro, o Va l o r antecipou
o plano de expansão da empresa,
que inclui a abertura de cem lojas
por franquia até 2016. Dentro de
um ano, a carne suína deve estar
em 300 pontos de venda em 10 es-
tados e render R$ 1,2 milhão ao
mês, com venda de 100 toneladas
mensais. No ano passado, a Korin
faturou R$ 55 milhões.

Marriot na AL
A Marriot International, a maior

rede de hotéis dos Estados Unidos
com capital aberto, planeja dobrar
suas operações na América Latina
até 2017, embalada pela demanda
crescente na região, disse o princi-
pal executivo da companhia, Arne
Sorenson. O foco estará na marca
Fairfield Inn & Suites. A empresa
vai abrir 12 hotéis no Brasil, onde
atualmente opera cinco empreen-
dimentos, e cinco hotéis na Co-
lômbia, onde mantém duas uni-
dade. No Brasil, as perspectivas de
crescimento estão ancoradas pela
Copa do Mundo de 2014 e pela
Olimpíada de 2016, no Rio.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Empresas, p. B5.




