Blumenau, 03 de março de 2011. A Cia. Hering (BM&FBOVESPA: HGTX3), uma das maiores empresas de varejo e design de vestuário do Brasil, divulga os resultados do 4º trimestre e do ano
de 2010 (4T10 e 2010). As informações da Companhia, exceto quando indicado, têm como base números consolidados, em milhares de reais, conforme as Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS). Todas as comparações referem-se ao mesmo período de 2009 (4T09), exceto quando estiver indicado de outra forma.

Dados – 31/12/2010
HGTX3: R$ 27,00 por ação

Cia. Hering encerra 2010 com crescimento de 40,8%
em vendas, EBITDA de R$ 276,5 MM e margem
EBITDA de 27,3%

Valor de Mercado
R$ 4,4 bilhões
US$ 2,6 bilhões

A divulgação dos resultados do 4T10 e 2010, bem como comparações
referentes ao mesmo período de 2009, estão apresentadas de acordo com as
Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), conforme estabelecido nas
instruções CVM 457/07 e CVM 485/10.

Teleconferência – 04/03/2010
Português e Inglês: 11:00 horas

(Brasília)

Tel.: (+55 11) 4688-6361 (Brasil)
Tel.: (+1) 888-700-0802 (EUA)
Tel.: (+1) 786-924-6977 (Outros)

Destaques

O áudio da teleconferência será transmitido ao
vivo pela internet, acompanhado da apresentação
de
slides
disponível
no
website
www.ciahering.com.br/ri.

Relações com Investidores

Fabio Hering
Presidente

Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de
Investidores

Finanças

e

de

Relações

com

•

Receita Bruta: crescimento de 41,6% no 4T10 e de 40,8% em 2010.

•

Incremento de dois dígitos nas vendas brutas das quatro marcas da
Companhia, no trimestre e no ano, com destaque para Hering:
+44,6% no 4T10 e +44,2% em 2010.

•

Same store sales da rede Hering Store: +20,8% no 4T10 e +24,4%
em 2010.

•

Inauguração de lojas acima do previsto (+10) na Rede Hering Store,
que encerra o ano com 347 lojas.

•

Lucro Líquido: crescimento de 101,6% no 4T10 e de 54,2% em 2010,
resultado do melhor desempenho operacional e menor provisão para
impostos em função de constituição de subvenção de investimentos.
A Cia. Hering mantém uma visão otimista em relação a 2011, com
perspectiva de atingir 418 lojas Hering Store até o final do ano.

Karina Koerich
Gerente de RI

Admar A. Topazio Junior
Analista de RI

Tel.: (47) 3321-3486

ri@hering.com.br

Destaques Consolidados

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Em 2010, a Cia. Hering apresentou mais um ano de resultados expressivos, com uma combinação de (i)
crescimento de vendas, (ii) aumento de margens e (iii) ampliação do retorno sobre o capital investido.
Encerramos o ano com receita bruta de R$ 1,2 bilhão, montante 40,8% superior em relação a 2009, com
crescimento de vendas de dois dígitos em todas as nossas marcas. O EBITDA totalizou R$ 276,5 milhões
no ano (+79,0% sobre 2009), com margem EBITDA de 27,3% (+ 5,9 p.p. sobre 2009).
Com aumento de 44,2% nas vendas, a marca Hering permanece como a principal plataforma de
crescimento da Companhia. Seguimos explorando o alto potencial da marca a partir (i) da expansão da rede
Hering Store, tanto no aumento do numero de lojas quanto no crescimento de vendas no conceito mesmas
lojas, (ii) da distribuição no canal varejo multimarca e (iii) também por meio do promissor canal online
(www.heringwebstore.com.br). Esse desempenho está relacionado à força da marca Hering, que vem se
consolidando como uma solução de vestuário de excelente relação custo x benefício que oferece moda
acessível, básicos de qualidade e novidades constantes, mantendo-se fiel ao posicionamento democrático e
casual que sempre foi associado à marca. Apesar do forte crescimento registrado desde 2007, estamos
confiantes no alto potencial que ainda temos a explorar com a marca Hering.
Na rede Hering Store, finalizamos 2010 com 347 lojas, sendo 71 inaugurações, ou seja, 22 a mais que o
previsto no plano de expansão original. Também elaboramos durante o ano um estudo de mercado no qual
avaliamos o potencial da rede Hering Store em 604 lojas, levando-se em consideração as atuais premissas
socioeconômicas de consumo, distribuição de renda e de penetração da marca. Dessa forma, o potencial
tende a ser maior caso haja uma evolução nesses indicadores.
No mercado infantil, desenvolvemos uma nova estratégia de negócios para Hering Kids e PUC.
Promovemos ajustes no posicionamento das duas marcas, com mudanças no sortimento de produtos e
faixas de preços, de forma a focar a marca Hering Kids nos segmentos ‘Value’ e ‘Moderate’, em um conceito
definido como a versão mini-adulto da Hering. Já na marca PUC reforçamos seu posicionamento nos
segmentos ‘Better’ e ‘Premium’, de forma a explorar a já reconhecida qualidade e design de seus produtos
para ocasiões de uso especiais. A nova estratégia também prevê a abertura de quatro lojas piloto Hering
Kids, das quais duas já foram inauguradas no 4T10. A avaliação do desempenho das lojas piloto nos dará
indicações quanto à viabilidade de uma rede de lojas Hering Kids.
A marca dzarm. também apresentou desempenho positivo em 2010. Dando sequência ao novo
posicionamento adotado desde agosto de 2009, a marca apresentou crescimento de 27,1% nas vendas
brutas em 2010, demonstrando a assertividade da nova estratégia, que reforça o conceito da dzarm. como
uma marca focada no público jovem, com atitude e antenado nas tendências de moda. No 4T10,
inauguramos a primeira loja ‘flagship’ da marca, com o objetivo de reforçar seu posicionamento e
reintroduzir a marca em shoppings centers.
Em 2010, enfrentamos ainda desafios relacionados à produção e à logística. O crescimento de vendas se
mostrou superior às nossas expectativas, porém nosso modelo de produção híbrido e flexível mais uma vez
nos permitiu atender à demanda do mercado.
Diante de tanta superação e conquistas em 2010, a Cia. Hering segue confiante em relação às perspectivas
de crescimento de vendas e de resultado para 2011. Seguiremos com a atual estratégia de negócios, de
forma a explorar o potencial de crescimento de nossas quatro marcas, principalmente da marca Hering.
Pressões de curto prazo em função da escalada do preço do algodão podem gerar alguma pressão sobre
margens nos próximos trimestres. Entretanto, estamos confiantes de que nossas marcas e nosso modelo de
negócios serão capazes de gerar crescimento de vendas aliados à melhoria tanto de margens quanto de
retorno sobre o capital investido. Nosso objetivo é crescer de forma sustentável, com controle de custos,
rigidez na gestão de riscos, cautela aos movimentos do mercado e atenção às oportunidades de negócio.
A Administração
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1) DESEMPENHO DE VENDAS

Tanto no 4T10 como no ano de 2010, as quatro marcas da Cia. Hering apresentaram crescimento em
vendas de dois dígitos, com destaque para o desempenho da Hering, que representou 76,2% das vendas
totais da Empresa no ano.

Marca Hering
A Hering destaca-se por ser uma marca democrática entre os consumidores, com ampla aceitação em
todas as classes sociais e faixas etárias, que oferece produtos de qualidade com boa relação custobenefício. O crescimento expressivo em receita bruta apresentado pela marca – de 44,6% no 4T10 e 44,2%
em 2010 – é resultado da conjugação dos seguintes fatores:
•

Alto valor percebido pelos clientes – marca desejada por oferecer produtos básicos com qualidade e
moda acessível, e boa relação custo x benefício;

•

Inovação constante – apresentação de seis coleções no ano, divididas em dois ciclos, com lançamento
de novidades constantes;

•

Expansão da rede de distribuição – com a abertura de 71 lojas Hering Store (próprias e franqueadas),
10 acima da meta revisada para 2010, a marca ampliou sua atuação no mercado brasileiro. A expansão
também aumentou a visibilidade e contribuiu para a expansão do varejo multimarcas, com o incremento
do número de clientes neste canal de distribuição.

•

Campanhas de marketing – a campanha com o conceito “Eu sou, eu uso Hering desde sempre” teve
continuidade ao longo do ano, com a participação de celebridades que se identificam com a Hering,
reforçando a identidade da marca a partir dos atributos: moda, jovem e acessível.
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Marca Hering Kids
A Hering Kids é a extensão da marca Hering, focada no conceito ‘mini adulto’, que oferece produtos casuais
e básicos, com boa relação custo X benefício.
Em 2010, foi elaborado um estudo sobre o potencial do mercado infantil que, além de analisar o
comportamento deste segmento no Brasil, identificou oportunidades de crescimento específicas a serem
exploradas em cada uma das marcas infantis da Companhia. Em linha com este estudo, foi definida uma
nova estratégia para a marca Hering Kids, com foco em ajustes no sortimento de produtos e faixas de
preço, suportados por investimentos em campanhas de marketing que reforçam o novo posicionamento.
No 4T10 e em 2010, a marca registrou crescimento de 41,9% e 40,8% respectivamente, encerrando o ano
com uma participação de 6,7% no faturamento total da Companhia. Entre os fatores que contribuíram para
esse desempenho destacam-se os primeiros resultados do novo posicionamento, com o lançamento da
coleção Alto Verão, no 4T10. Além disso, em 2010 foram inauguradas duas lojas próprias piloto Hering Kids,
na cidade de São Paulo. Para o 1S11, está prevista a inauguração de mais duas lojas.

Marca PUC
A marca PUC oferece produtos de alta qualidade, para uso em ocasiões especiais, voltados para o público
infantil das classes A e B. Em linha com o estudo realizado sobre o mercado infantil, a PUC manterá o
posicionamento nos segmentos ‘Better’ e ‘Premium’, com foco na expansão entre as classes onde já possui
forte penetração. Para isso, foram promovidos ajustes nos produtos, que ganharam estilo mais fashion,
conservando, ao mesmo tempo, a imagem colorida e alegre da marca.
As vendas da PUC cresceram 27,7% no trimestre, representando 7,3% do faturamento total da Empresa.
No mesmo período, as lojas PUC foram responsáveis por 37,9% das vendas da marca, com destaque para
o ‘same store sales’ da rede, que cresceu 11,4% em comparação ao 4T09.
No resultado do ano, a expansão no número de clientes do varejo multimarcas bem como o aumento do
volume de vendas para os mesmos clientes colaboraram para o crescimento de 19,9% das vendas deste
canal em 2010.

Marca dzarm.
Com estilo jeanswear casual, a marca dzarm. apresenta coleções modernas, que seguem tendências de
moda e são focadas no público jovem das classes A e B.
No 4T10 e em 2010, a marca apresentou crescimento de 26,1% e 27,1% respectivamente na receita bruta,
reflexo dos resultados da estratégia iniciada em agosto de 2009. No 4T10, também foi inaugurada a
primeira loja flagship dzarm., com o objetivo de reforçar o posicionamento e reintroduzir a marca em
shoppings centers.

Webstore
Em 2010, com o lançamento da loja virtual da marca dzarm., a Cia. Hering consolidou sua operação de ecommerce, que engloba todas as quatro marcas e vem registrando resultados significativos em vendas.
As vendas online da marca Hering apresentaram o maior crescimento dentre os demais canais de
distribuição. Embora pouco representativo em relação ao faturamento total da Companhia, este resultado
demonstra o grande potencial de crescimento da webstore.

Mercado Internacional
A estratégia de atuação da Cia. Hering no mercado externo é focada na comercialização das marcas
Hering, PUC e dzarm. para a América Latina.
A distribuição é feita pela rede de 15 lojas franqueadas (localizadas no Uruguai, Paraguai, Bolívia e
Venezuela) e pelos clientes de varejo multimarcas presentes em diversos países latinoamericanos.
Em 2010 as vendas ao mercado externo representaram 1,7% do faturamento total da Companhia.
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2) REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição da Cia. Hering é formada por três canais de venda, que dão capilaridade e garantem
a distribuição das marcas em todo o território nacional: i) redes de lojas Hering Store e PUC; ii) lojas de
varejo multimarcas; e iii) webstores. No exterior, a Empresa comercializa produtos de todas as marcas para
franquias e lojas de varejo multimarcas.
Para avaliar o potencial de expansão da rede Hering Store no Brasil, foi elaborado um estudo que teve
como base premissas de penetração da marca Hering e dados socioeconômicos recentes como renda,
potencial de consumo e distribuição geográfica. A partir dos resultados levantados, o potencial atual da rede
foi estimado em 604 lojas. Confirmando o otimismo em relação às perspectivas de crescimento da rede
Hering Store, a Companhia adicionou 12 lojas ao plano inicial previsto para 2010, alterando a meta para 337
lojas – número que foi superado em 10 lojas, o que permitiu encerrar o ano com 347 lojas.
No 4T10, foram abertas 44 Hering Stores, totalizando 71 inaugurações no ano. Com isso, a rede finaliza o
ano com 347 lojas, sendo 43 próprias. A rede PUC encerra 2010 com 78 lojas, sendo seis próprias. Durante
o ano, também foram inauguradas duas lojas próprias piloto Hering Kids e a primeira loja flagship dzarm.

O varejo multimarcas garante maior capilaridade de distribuição aos produtos Hering, Hering Kids, PUC e
dzarm. em todo o território nacional, ao atingir localidades onde as redes próprias e franqueadas não estão
presentes e ao complementar a distribuição nas localidades que já possuem lojas exclusivas das marcas.
Ao final de 2010,a Companhia contava com 15.853 clientes, dos quais 12.461 somente da marca Hering.

3) DESEMPENHO DA REDE HERING STORE
A rede Hering Store é o principal canal de distribuição da marca Hering. Composta por lojas próprias e
franquias, localizadas nos principais shoppings centers, corredores comerciais e também em bairros, a rede
comercializa exclusivamente as linhas de produtos da marca Hering. Além de contar com um projeto
arquitetônico inovador que oferece aos consumidores uma experiência de compra diferenciada, o novo
formato de loja introduzido em 2007 tem contribuído para melhorar a produtividade das lojas a partir de
diversas melhorias técnicas introduzidas. Assim, a rede Hering Store tem se mostrado fundamental para a
estratégia de crescimento de vendas e também para o fortalecimento da marca Hering.
No 4T10, período fortemente impactado pelas vendas de Natal, o destaque ficou para o crescimento das
vendas totais da rede, resultante principalmente do incremento de 20,8% das vendas no conceito ‘mesmas
lojas’ e da abertura de 44 lojas no período.
O crescimento expressivo apresentado nas vendas ’same store sales’ é resultado do aumento no tráfego de
clientes nas lojas e, em menor intensidade, do incremento no ticket médio, em decorrência de um melhor
mix de venda. O maior tráfego, por sua vez, está relacionado a uma combinação de diversos fatores tais
como alto valor percebido da marca Hering, qualidade dos produtos, inovações e experiência de compra
diferenciada, que têm contribuído para conquistar novos consumidores para a marca além de atrair os
atuais clientes com mais frequência às lojas.
Com a reforma de 35 lojas em 2010 (11 no 4T10), a rede encerra o ano com 87,3% das lojas no novo
projeto arquitetônico. A reforma é um importante impulsionador de vendas – lojas reformadas apresentam
desempenho superior às unidades ainda no projeto antigo.
O cartão de crédito Hering Store, administrado pela Financeira Losango (pertencente ao Banco HSBC),
finalizou o ano com 172,9 mil cartões ativos. A Companhia acredita que este cartão é uma ferramenta
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adicional para alavancar as vendas, fidelizar clientes e aumentar o ticket médio nas lojas da rede Hering
Store.

4) PROCESSO PRODUTIVO
O modelo de produção híbrido – caracterizado pela combinação de produção própria, terceirizada e
outsourcing (compra de produto acabado) – garantiu à Cia. Hering flexibilidade e velocidade para atender à
demanda do mercado em 2010. Com a adoção deste modelo, a Companhia escolhe a melhor opção entre
produzir internamente, terceirizar etapas do processo produtivo ou comprar o produto acabado (make or
buy). Como consequência, é capaz de reduzir custos com ganho de escala, garantindo mais agilidade aos
processos produtivos e mantendo a qualidade dos produtos já reconhecida pelos consumidores das
marcas.
Em 2010, foram promovidos investimentos na ampliação e atualização de todos os parques fabris, com o
objetivo de garantir o volume de produção para atender à demanda do mercado. Com isso, ao final do ano,
foi alcançada a marca de 49,6 milhões de peças produzidas (internamente e por terceirização), sendo que o
pico de produção ocorreu no último trimestre, entre os meses de outubro e novembro. Além disso, 9,3
milhões de peças foram adquiridas por outsourcing.
A Cia Hering encerrou 2010 com nove unidades de produção, localizadas em Santa Catarina (5), Rio
Grande do Norte(1) e Goiás (3), além de dois centros de distribuição em GO e SC.

5) CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE (IFRS)
A Cia. Hering reapresenta os resultados do 4T09 e 2009 de acordo com as normas internacionais de
contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS), conforme determinam as instruções
CVM 457/07 e CVM 485/10.
As tabelas abaixo apresentam as principais conciliações entre as práticas contábeis anteriores e as práticas
de acordo com os novos pronunciamentos.
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Conciliação do Lucro Líquido

Conciliação do Patrimônio Líquido

6) DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)

A Cia. Hering registrou crescimento expressivo de EBITDA e margem EBITDA, tanto no 4T10 quanto no ano
de 2010. No 4T10, o crescimento do EBITDA foi de 63,9%, com expansão na margem EBITDA de 4,7
pontos percentuais. No consolidado do ano, a expansão do EBITDA foi de 79,0%, com incremento de 5,9
pontos percentuais na margem EBITDA. Os principais fatores associados a estes resultados são:
•

Crescimento da receita bruta de vendas, de 41,6% no 4T10 e de 40,8% no ano.

•

Crescimento do lucro bruto, de 37,4% no 4T10 e de 47,3% no ano, com retração de 0,7 pontos
percentuais na margem bruta durante o 4T10 em função do aumento do AVP (Ajuste a Valor Presente)
e da antecipação da compra de fios que serão consumidos ao longo do 1T11 e do 2T11. No ano, a
margem bruta apresentou expansão de 2,2 pontos percentuais, principalmente em função da diluição
dos custos fixos, da melhoria no mix de produtos, do aumento nos incentivos fiscais e da recuperação
de margem nos artigos importados.

•

Diluição das despesas com vendas, gerais e administrativas, tanto no 4T10 como em 2010, em
função da alta alavancagem operacional associada ao modelo de negócios da Companhia.
Margem EBITDA - Variação 4º Trimestre
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Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)

A Cia. Hering registrou crescimento expressivo de lucro líquido e margem líquida, tanto no 4T10 quanto no
ano de 2010. No 4T10, o crescimento do lucro líquido foi de 101,6%, com expansão de 9,4 pontos
percentuais na margem líquida. No consolidado do ano, a expansão do lucro líquido foi de 54,2%, com
incremento de 1,8 ponto percentual na margem líquida. Os principais fatores associados a estes resultados
são:
•

Melhor desempenho operacional no 4T10 e no ano, refletidos nos crescimentos tanto de EBITDA
quanto de margem EBITDA em ambos os períodos;

•

Crescimento da receita financeira no ano de 2010, principalmente em função do aumento da receita
de AVP. No 4T10, a receita financeira apresentou decréscimo de R$ 19,5 milhões em relação ao
4T09 em função da receita financeira não-recorrente de R$ 23,7 milhões no 4T09, como
consequência da adesão da Companhia ao REFIS IV.

•

Menor incidência de imposto de renda e contribuição social, em função da constituição de
subvenções para investimentos no 4T10 que deixaram de compor a base de cálculo destes tributos
nesse período.

7) GERAÇÃO DE CAIXA
No ano de 2010 e no 4T10, a Cia. Hering registrou redução de R$ 3,1 milhões e R$ 10,0 milhões,
respectivamente, na geração de caixa livre. Apesar dos crescimentos expressivos no EBITDA, a geração de
caixa livre foi afetada pelo maior volume de investimentos (CAPEX), pela recomposição de estoques em
função dos mesmos estarem em patamares muito baixos ao longo dos últimos trimestres e pelo aumento do
estoque de matérias-primas em função da antecipação da compra de fios no 4T10.
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8) INVESTIMENTOS
No 4T10, os investimentos totalizaram R$ 17,6 milhões, sendo a maior parte destinada à área industrial (R$
11,6 milhões), principalmente na aquisição de ativos para aumentar a capacidade de produção. Já no ano
de 2010, além dos R$ 48,6 milhões destinados à área industrial, R$ 12,1 milhões foram investidos nas lojas,
sendo 99,0% em abertura de lojas e 1,0% em reformas das lojas próprias da rede.

9) RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO - ROIC
No ano de 2010 a Cia Hering atingiu ROIC de 44,3%, registrando uma expansão significativa em relação ao
ano de 2009 (+19,4 pontos percentuais). Esse resultado pode ser explicado, principalmente, pelo nosso
modelo de negócios que combina alta alavancagem operacional com baixas necessidades de investimentos
em ativos fixos e também pela melhora nos indicadores de capital de giro ao longo de 2010.

10) ENDIVIDAMENTO
No 4T10, o endividamento total da Cia Hering sofreu redução de R$ 6,5 milhões. Em 2010, a redução da
dívida foi de R$ 23,7 milhões, em linha com a estratégia adotada de não renovar empréstimos e
financiamentos bancários com juros elevados e concentrar foco nas operações que apresentam condições
de prazo e taxas de juros mais atrativas.
Em função da geração de caixa operacional, a Companhia encerrou o ano de 2010 com R$ 115,8 milhões
em caixa e aplicações financeiras e um caixa líquido de R$ 61,9 milhões. O plano de investimentos para
2011 bem como as necessidades de recursos para capital de giro será financiado a partir do caixa
disponível, da geração de caixa futura bem como da contratação de novos financiamentos atrelados a
investimentos produtivos.
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11) RECONHECIMENTOS
Em 2010, a Cia. Hering recebeu importantes premiações que refletem o reconhecimento do mercado à sua
atuação:
- Empresa do Ano, pela Revista Exame: a Cia. Hering foi escolhida a empresa do ano entre as melhores de
18 setores da economia, na premiação Melhores e Maiores promovida anualmente pela Revista Exame.
Também recebeu o título de melhor empresa do setor têxtil.
- Prêmio Abrasca de Criação de Valor: a Companhia conquistou o prêmio destaque de criação de valor
oferecido pela Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas), dentre as 14 empresas escolhidas
em seus respectivos segmentos.
- Prêmio 100 Melhores Empresas em Cidadania Corporativa: a Cia. Hering recebeu o prêmio promovido
pela "Gestão & RH Editora”, como uma das 50 melhores do país, destacando-se no pilar de
Responsabilidade Social.
Além destes, outros prêmios também foram importantes para destacar o bom desempenho da Companhia:
i) “Empresas mais Admiradas do Brasil” (Revista Carta Capital); ii) marcas brasileiras mais valiosas 2010
(BrandAnalytics); iii) prêmio “Melhor Franquia do Brasil 2010”, no segmento de Vestuário, Calçados e
Acessórios para a Hering Store, (Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios – Ed.Globo); iv) prêmio
TOP of Mind.

12) AVISOS AOS ACIONISTAS E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JCP
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29/10/2010, foi aprovado o desdobramento das ações da
Companhia, mediante a emissão de 02 (duas) novas ações para cada ação existente, passando o capital
social a ser representado por 162.722.079 ações ordinárias.
Em 2010, foi aprovada a distribuição de dividendos e JCP referentes ao exercício no montante total de R$
56,4 milhões (R$ 0,68 por ação).
13) COLABORADORES
Na Cia. Hering, os colaboradores são reconhecidos como um dos pilares de valor da Empresa, que investe
na capacitação e no desenvolvimento profissional de sua equipe. Em 2010, além de promover a
disseminação do novo momento do negócio, esse posicionamento assegurou promoções internas,
alinhamento, comprometimento e qualificação necessários à superação de desafios presentes e futuros. A
Companhia finalizou o ano com 7.939 colaboradores e fortaleceu sua imagem como uma empresa de
oportunidades.
14) PERSPECTIVAS
A Cia Hering segue confiante em relação às perspectivas de crescimento para 2011. O ambiente
macroeconômico segue propício e a estimativa é de um cenário positivo tanto para o varejo como para a
Cia. Hering. A Empresa continuará focada em explorar o potencial de crescimento orgânico de suas marcas
dentro do atual modelo de negócios.
A marca Hering continuará sendo a principal alavanca de crescimento, com ações voltadas tanto para o
aumento de vendas da rede Hering Store quanto do canal varejo multimarcas. Na rede de lojas, as
perspectivas de crescimento se realizarão com a aceleração do plano de expansão da rede Hering Store e
com o incremento das vendas na base atual de lojas.
Entendemos que, diante das condições econômicas e demográficas atuais, a rede Hering Store apresenta
um potencial de 604 lojas. Atentos a esse cenário, nosso plano é alcançar 418 lojas Hering Store já ao final
de 2011.

Ainda que a marca Hering e a rede Hering Store permaneçam sendo as principais alavancas de
crescimento em 2011, também temos planos para explorar o nosso potencial no mercado infantil com as
marcas Hering Kids e PUC, além das perspectivas criadas para a marca dzarm., a partir do
reposicionamento iniciado em meados de 2009.
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Com o lançamento da coleção Alto Verão, no 4T10, detectamos os primeiros resultados positivos da
estratégia para as marcas Hering Kids e PUC. Neste sentido, daremos continuidade ao reposicionamento
de ambas as marcas, com ajustes no sortimento de produtos e faixas de preço, suportados por
investimentos em campanhas de marketing. Com duas lojas inauguradas no 2S10, a rede Hering Kids
contará com mais duas novas lojas no 1S11, para então avaliarmos a performance do formato de lojas
exclusivas.
Na marca dzarm., daremos continuidade à execução do plano estratégico de reposicionamento, com o
lançamento de coleções alinhadas ao conceito casual jeans e de campanhas de marketing associando
celebridades jovens à marca.
Diante dos bons resultados já alcançados pelas webstores, reavaliaremos o formato do business online para
melhor explorar o potencial deste canal.
Desafios quanto à pressão de custos de matéria-prima são esperados, podendo influenciar a margem bruta
nos próximos trimestres. Ainda assim, as perspectivas para 2011 seguem positivas pois acreditamos que
nossa alavancagem operacional será suficiente para manter a margem EBITDA nos mesmos níveis de
2010. Continuaremos acreditando em nosso potencial de crescimento orgânico, combinado com um modelo
de negócios que gera alto retorno sobre o capital investido, o que tem permitido à Cia. Hering registrar
crescimento, acompanhado sempre de incremento de margem e rentabilidade.
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Balanço Patrimonial – IFRS
(R$ mil)

Demonstração de Resultados - IFRS
(R$ mil)
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Fluxo de Caixa – IFRS
(R$ mil)

Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e
referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em
relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação
econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
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