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O MERCADO
A Richards nasceu de um sonho, em Ipanema, no 

Rio de Janeiro. O ano era 1974, uma época român-

tica. Seus idealizadores queriam construir lojas 

com uma atmosfera que afastasse as pessoas da 

correria do dia-a-dia e as conduzisse a um am-

biente de sensações e prazer. Fizeram das lojas 

pequenos oásis onde era possível fazer uma pausa, 

refletir e ouvir música, diante de roupas levemente 

desorganizadas, penduradas como nos antigos ar-

mazéns. Apostaram que as pessoas escolheriam 

produtos que combinassem com seu estilo de vida 

e representassem experiências desejáveis. O tem-

po provou que estavam certos.

Num mercado de roupas cada vez mais satu-

rado, diferenciaram-se oferecendo produtos e ser-

viços ricos em emoções.

CONQUISTAS
Há 36 anos a Richards lançou no Brasil um novo 

conceito de roupas, associado a um estilo de vida 

original, informal e requintado. Hoje está presen-

te em 36 cidades e balneários do Brasil com 69 

lojas, entre próprias e franquias e também em 

158 multimarcas. Em 2000, a sede da empresa foi 

transferida para um loft de 5.000 metros quadra-

dos, no Rio de Janeiro. Um ambiente inspirador, 

claro e iluminado por luz natural, onde as equipes 

de designers, estilistas, modelistas, engenheiros 

e administradores se reúnem diariamente. Em 

novembro de 2003, a primeira loja Richards Fe-

minina foi inaugurada em Ipanema. A linha fe-

minina se tornou um dos principais vetores de 

crescimento da companhia e está presente hoje 

em 29 lojas. Neste mesmo ano, a Richards criou 

sua loja virtual, passando a atender, em horário 

integral, clientes de todo o Brasil. Atualmente a 

internet, já ocupa o terceiro lugar no hanking de 

faturamento da empresa e é a loja de maior fluxo 

de clientes: com 1500 visitas por dia, em média. 

O primeiro passo para a internacionalização da 

marca foi dado em 2004, com a inauguração de 

uma loja na Quinta do Lago, na região do Algar-

ve, em Portugal. A segunda loja em Portugal, no 

Chiado, foi inaugurada em 2006.

HISTÓRIA
Rio de Janeiro, 1961. Ricardo Ferreira, craque nos 

prazeres da praia, surfe e caça submarina, resol-

veu encarar, aos 16 anos, sua primeira aventura 

adulta: criar cintos artesanais para vender nas 

lojas mais exclusivas de Ipanema. Deu certo. Dois 

anos depois, conseguiu seu primeiro grande su-

cesso no mundo da moda: t-shirts com as frases 

pops dos bottons tão comuns nos loucos anos 60, 

estampadas em silkscreen.

No início dos anos 70, além dos jeans desbota-

dos, revolucionou o mercado com o estilo desestru-

turado. Sem nunca ter usado terno na vida, preferin-

do uma roupa mais livre, casual e elegante, Ricardo 

fez do seu próprio estilo de vida a sua marca.

O PRODUTO
A Richards não se vê como um negócio de roupas 

servindo gente, mas um negócio de gente servin-

do roupas. Seus clientes esperam mais do que 

benefícios relacionados a produtos, por isso pro-

curamos agregar sonhos e emoções em tudo que 

oferecemos. Por entender que a roupa nunca será 

mais importante do que as pessoas, dispensam-

se logos e marcas externas. Qualidade, conforto e 

exclusividade são compromissos tão importantes, 

a ponto de lançar doze coleções por ano com edi-

ções limitadas. No site, a marca também disponi-

biliza lookbooks, catálogos virtuais, vídeos e outras 




