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Resumo executivo
Com foco no segmento de “moda ao alcance de todos”, as lojas são divididas em 
cinco seções: moda feminina, masculina, infantil, casa e calçados.

Faz parte do grupo Guararapes maior confecção de vestuário da América Latina, 
com uma produção superior a 200.000 peças por dia. O grupo também é 
proprietário do Midway Mall e da Midway Financeira. Com mais de 16 milhões de 
clientes, é hoje a maior emissora de cartões de marca própria (private label) do 
Brasil.

Desafio de negócios
• Planejar e executar o maior plano de expansão da história do Grupo 
Guararapes, dobrando o número de lojas no período de 10 anos;

Num país de dimensões continentais, a Riachuelo pesquisa, desenvolve, fabrica e 
distribui moda para todo o Brasil. A agilidade na produção e na distribuição das 
coleções garante rapidez na divulgação de novas tendências e a geração de 
valor agregado para cada coleção. É o conceito “fast fashion”.

Neste cenário para executar o maior projeto de expansão da rede era necessário 
definir um processo de decisão híbrido, englobando a quantificação do mercado 
com a inteligência do negócio. Era primordial definir uma metodologia própria 
de potencial de venda e de canibalismo para chegar ao ROI – retorno do 
investimento – dando assim informações eficazes para a deliberação do local 
das novas lojas.

• Expandir o número de cartões Private Label Riachuelo; Constituída em 2008, a 
Midway Financeira foi criada com o propósito de ser o agente financeiro do 
grupo e administrar a carteira de clientes portadores do Cartão de Crédito 
Riachuelo.

• Maximizar as campanhas de marketing para lançamentos de coleções e 
reativação de clientes inativos.

O MapInfo Professional diminuiu o 
plano de expansão da Riachuelo 
de 10 para 6 anos.

Perfil do cliente
• É a maior empresa de moda do Brasil, 

com 131 lojas distribuídas por todo o 
país, dois parques industriais e 
40.000 funcionários.

• Faz parte do Grupo Guararapes, 
maior confecção de vestuário da 
América Latina, que também possui a 
Midway Financeira e o Midway Mall.
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Solução
O Grupo Guararapes definiu a solução 
MapInfo, da Pitney Bowes, como 
ferramenta estratégica do 
departamento de Business 
Intelligence, agregando valor a uma 
área híbrida de inteligência analítica 
corporativa, que suporta todas as 
decisões estratégicas do Grupo.

O departamento de BI responde 
perguntas de negócio para o Grupo 
como um todo, dando suporte nas 
decisões de Crédito e Cobrança, 
Expansão, Gestão do Relacionamento 
com os Clientes (CRM), Inteligência e 
Pesquisa de Mercado, Análises das 
Promoções e Campanhas de  
marketing, Categoria de Produtos e 
Lojas.

Neste contexto o Departamento de 
Expansão do Grupo é um dos maiores 
clientes do Departamento de BI, e, em 
conjunto, desenvolveram o processo e 
a metodologia do plano de expansão 
do Grupo. O principal critério é a taxa 
de retorno do investimento, que para 
a Riachuelo significa um modelo 
sofisticado de métricas, incluindo a 
logística de abastecimento.

O Grupo também utiliza a ferramenta 
MapInfo para trabalhar a base de 
clientes inativos da Riachuelo em 
função da abertura de novas lojas, na 
definição dos clientes convidados para 
o lançamento das coleções e para a 
expansão da base de clientes da 
Midway Financeira.

Resultados e benefícios
O plano de expansão previsto para 10 
anos aconteceu em apenas seis: em 
2005 a rede Riachuelo tinha 77 lojas, 
com cerca de 160 mil m², antes de 
terminar o ano de 2011 a rede já 
conta com 145 lojas e 366,4 mil m² de 
área de vendas.

A base de Cartões Riachuelo, um dos 
principais ativos da companhia, pois 
estabelece um relacionamento de 
longo prazo com uma quantidade 
crescente de clientes, também 
apresentou resultados excepcionais. 
Em 2005 a empresa detinha 7.980 mil 
cartões Private Label Riachuelo. Com 
um agressivo programa de 
cadastramento de novos clientes e 
emissão de novos cartões esta base 
passou para 19,2 milhões em 2011.

“Não acreditamos no 
processo simples de 
quantificação de mercado 
puramente dito, nestes 
três últimos anos unimos 
experiência de negócio 
com a ferramenta 
MapInfo, criando 
inteligência de negócio, 
materializando assim, a 
gestão do plano de 
expansão como um 
processo."

— Eduardo Mónaco
Gerente de Business
Intelligence de Riachuelo
Grupo Guararapes

Tecnologia Usada
• MapInfo Professional projetado para 

visualizar facilmente as relações entre 
dados e geografia, ajudando na tomada 
dedecisão estratégica. Analistas de 
negócios, planejadores e profissionais de 
GIS conquistam profundo conhecimento 
de mercado, compartilhando mapas e 
gráficos repletos de informações.


