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COMUNICADO AO MERCADO
Cia. Hering anuncia novo modelo organizacional em sua estrutura de negócios, acelerando a
sua transformação digital e reforçando o foco no consumidor
A CIA. HERING (B3: HGTX3) comunica ao mercado que identificou oportunidades de evolução em
sua estrutura organizacional, de modo a reforçar seu foco no consumidor, acelerar a busca por
resultados e geração de valor a partir de um modelo de gestão ágil, integrado e digital.
Foi criada uma nova diretoria na Companhia, a Diretoria de Transformação Digital. Para
comandar esta área, a qual contempla as atividades de Omnichannel, E-commerce, CRM/SAC e
Marketplace, além de todo o processo de evolução do varejo digital da empresa, foi contratado um
executivo do mercado com experiência neste segmento. Seu nome será anunciado oportunamente.
As alterações no modelo também implicam em uma nova configuração nas diretorias atuais de
Marcas e Varejo. Foi criada a Diretoria de Negócios Hering e a Diretoria de Negócios Infantil e
DZARM., ambas responsáveis pela gestão das marcas e operações de varejo de lojas próprias e
franquias. Este novo modelo trará maior autonomia, agilidade e velocidade na tomada de decisão.
A Diretoria de Negócios Hering será liderada por Thiago Hering. Sob o seu comando estarão as
equipes de marcas, lojas próprias, franquias, expansão, planejamento, abastecimento e mercado
internacional. Formado em Direito, já atuou na empresa anteriormente na operação de lojas
próprias. Nos últimos 10 anos se dedicou a operação de franquias da própria marca Hering e
também como diretor de Operações da Guess do Brasil.
A Diretoria de Negócios Infantil e DZARM. será liderada por Romael Soso, que atua na
companhia há dois anos, e com esta promoção, passa a ser responsável por esta nova
diretoria. Graduado em Administração de Empresas pela FSG, possui MBA em Marketing pela
FGV, além de especializações em Marketing e Varejo
Com estas alterações, Felipe Pivatelli e Edson Amaro deixam de integrar o quadro da Companhia.
A companhia agradece ao Felipe e Edson por suas contribuições e deseja sucesso ao Thiago e
Romael em seus novos desafios.
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