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O fracasso do Império da 

Forever 21 

Se for para a gigante da moda rápida (fast-fashion em inglês) 

sobreviver à falência, seus proprietários peculiares podem ter 

que abrir mão do controle. 

 
FOTÓGRAFO: RYAN DUFFIN PARA BLOOMBERG BUSINESSWEEK 
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Por Susan Berfield, Eliza Ronalds-Hannon e Lauren 

Coleman-Lochner 
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Larry Meyer estava parado não tão perto da entrada da nova loja 

da Forever 21 na Quinta Avenida. Restavam 24 horas para a 

grande inauguração, e ninguém havia dormido muito. No dia 

seguinte haveria um DJ, jogos de carnaval e cordas de veludo na 

calçada de Manhattan. Haveria adolescentes perdidos e turistas 

mais velhos se perguntando o que aconteceu com a loja de 

departamentos japonesa que costumava estar no espaço. Era 

novembro de 2010. Diversos tipos de negócios estavam 

fechando, mas a Forever 21 Inc., o nome mais emocionante da 

moda rápida, estava se expandindo, e Meyer estava encarregado 

de encontrar os maiores espaços nas melhores localizações. 

Então ele parou, conversou e olhou ao redor. Ele estava 

procurando por alguém, e esse alguém apareceu: Do Won 

Chang, que, com sua esposa, Jin Sook, fundou a rede em Los 

Angeles em 1984, poucos anos depois de terem chegado da 

Coreia do Sul. Todos, incluindo Meyer - um executivo sênior da 

empresa por quase uma década - os chamavam de Sr. e Sra. 

Chang. "Sr. Chang precisa de você ”, alguém correu para dizer a 

https://www.bloomberg.com/quote/536336Z:US
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ele. “Oh, eu tenho que ir”, disse Meyer a um repórter da 

Bloomberg Businessweek. Ele estará em Los Angeles na próxima 

semana? “Nunca sabemos onde estaremos.” 

Nos dois anos seguintes, Meyer esteve em toda parte, 

incluindo Hong Kong, onde abriu a loja mais cara do Forever 21, 

em Causeway Bay. O aluguel era de US $ 1,4 milhão por mês, ele 

anunciou com orgulho na Bloomberg TV. E nem era a maior loja 

da empresa, e sim um empório de 14 mil m² em Fresno, 

Califórnia. 

No final de 2012, Meyer havia partido para sempre, ou assim 

parecia: ele se tornou presidente das operações nos Estados 

Unidos da Uniqlo Co. No entanto, o ritmo de inauguração de 

lojas na Forever 21 acelerou. Houve mais festas, mais cortes de 

fitas, mais proprietários felizes em Londres, Praga, Varsóvia, 

Bucareste, Beirute, Jidá, Tóquio, Xangai, Pequim, Manila, Rio de 

Janeiro, Santiago, Cidade do Cabo, Sydney. Em seu pico em 

2014, a empresa gerou cerca de US $ 4 bilhões em receitas. A 

Forever 21 era privada e hierárquica, e 99% propriedade dos 

Changs. E se tornou um inquilino crucial para os proprietários 

de shopping centers. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-02-16/high-h-k-retail-rent-doesn-t-faze-forever-21
https://www.bloomberg.com/quote/UNIQLZ:JP
https://www.bloomberg.com/features/american-mall-game/
https://www.bloomberg.com/features/american-mall-game/
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Chang e sua filha Linda na inauguração de uma loja em 2010.FOTÓGRAFO: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES 

Agora sabemos que já em 2016 - quando os Changs operavam 

522 lojas nos Estados Unidos e mais de 200 em 43 outros países 

- havia problemas . As vendas ficaram estáveis naquele ano, e a 

empresa fechou discretamente algumas lojas e cedeu espaço em 

outras. O Sr. Chang já havia emprestado à empresa US $ 10 

milhões, e suas filhas, Linda e Esther - executivos na casa dos 30 

anos que deveriam assumir o controle um dia - haviam 

emprestado US $ 5 milhões cada uma. A Forever 21 havia pego 

emprestado US $ 18 milhões adicionais de uma empresa filipina 

da qual ninguém sabe muito. Os pontos de venda internacionais 

de alto perfil do varejista não eram lucrativos e seu valor 

publicitário havia se esgotado. Linda e Esther estavam se 

preparando para abrir o Riley Rose, um empório de beleza e 

estilo de vida que apresentava produtos sul-coreanos. As lojas 

eram cor-de-rosa milenares e lindas para o Instagram, mas a 

competição era acirrada e também perderiam dinheiro com a 

iniciativa. No início de 2019, a Forever 21 vendeu sua sede e 

centro de distribuição em Los Angeles por US $ 166 milhões - 

está alugando o espaço para o escritório e transferindo o 

depósito para um imóvel mais barato no interior. No verão, 

estava quase sem dinheiro. 

A falência, quando veio em setembro, foi o resultado de anos 

de decisões erradas e um mal-entendido fundamental - não 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-30/forever-21-files-for-bankruptcy-adding-to-the-retail-apocalypse
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apenas sobre como o varejo estava mudando, mas de suas 

próprias convenções. O Forever 21 fechou no Canadá e na 

Europa, e está encolhendo na Ásia e na América Latina. Nos 

EUA, 111 lojas serão fechadas. Mas os proprietários de 

shoppings, principalmente Brookfield Properties e Simon 

Property Group LP, o maior dos Estados Unidos, não querem 

que ela feche totalmente. Se a Forever 21 sobreviver, será com 

menos lojas, menos funcionários e ambições mais 

administráveis. Mas esse futuro mais modesto provavelmente 

depende de os Changs desistirem do controle. Se não o fizerem, 

Forever 21 pode não ter muito futuro. 

Por enquanto, o Sr. Chang permanece em seu escritório, a Sra. 

Chang no dela. Eles raramente são vistos juntos - rumores de 

seu afastamento circulam pela empresa e seus fornecedores há 

anos. Ele supervisiona as operações e ela seleciona o 

merchandise, cada um auxiliado parcialmente por outro casal 

coreano-americano, Alex e SeongEun Kim Ok. 

Eles também preferem ser chamados de Sr. e Sra. Nos anos 

1990, a Forever 21 se tornou um dos maiores clientes de seu 

negócio de fabricação de roupas. Os Changs convidaram Alex 

para ingressar na empresa em 2002, dando-lhe o título de 

presidente e uma participação de 1%; SeongEun veio trabalhar 

com Jin Sook em 2008. Os Changs também incentivaram os Oks 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-23/stores-that-stocked-up-on-debt-face-a-harsh-holiday-reckoning
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-31/forever-21-plans-about-60-fewer-store-closures-after-rent-cuts
https://www.bloomberg.com/quote/BPY:US
https://www.bloomberg.com/quote/12968Z:US
https://www.bloomberg.com/quote/12968Z:US
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a se mudarem para mais perto de onde moravam. Registros 

imobiliários mostram que os Oks compraram uma casa de 

US$ 3,4 milhões em Beverly Hills, a seis minutos de carro da 

casa dos Changs. 

Em 2009, havia dois novos membros do círculo interno: as 

filhas dos Changs. Linda, que estudou negócios na Universidade 

da Pensilvânia, trabalhou como analista na Merrill Lynch e 

compradora na Pottery Barn Inc. antes de assumir o marketing 

da Forever 21. Ela agora é vice-presidente executiva. Esther, a 

filha mais nova e formada pela Cornell, é vice-presidente de 

merchandising. 

A Forever 21 se recusou a permitir que qualquer um de seus 

executivos fosse entrevistado para esta matéria. O pedido de 

falência, porém, é revelador de uma forma que os Changs nunca 

foram, e mais de uma dúzia de pessoas compartilharam seus 

relatos de trabalhar na ou com a empresa. Nenhum quer ser 

identificado; a maioria assinou acordos de sigilo. 

“É difícil entrar em uma 

empresa familiar porque, 

no final do dia, quanto 

https://www.bloomberg.com/quote/0131974D:US
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controle você realmente 

terá um dia?” 

A marca de moda dos Changs depende de ser rápida, 

moderna e barata. É raro que qualquer peça de roupa na Forever 

21 custe mais de US $ 60 - e a maioria vende por muito menos. 

Veja alguma coisa na passarela, em um blog de moda ou, mais 

recentemente, no Instagram, e em seguida você encontrará uma 

versão dela na Forever 21. Use algumas vezes, ou apenas uma 

vez, e depois compre outra coisa. As lojas exibiam roupas novas 

quase que diariamente, o que atraía clientes, o que era bom para 

a Forever 21 e para os shoppings. A Forever 21 não conseguiu 

tornar tão fácil ou divertido fazer compras online, o que era ruim 

para a empresa, mas, novamente, bom para os shoppings. 

Porém, há um truque na moda rápida: as roupas devem ser 

do momento, um reflexo barato de um estilo atual, mas não uma 

réplica exata. Nos últimos 20 anos, designers - incluindo Diane 

von Furstenberg, Anna Sui e Gucci- entraram com pelo menos 

250 processos em tribunais federais acusando a Forever 21 de 

roubo de propriedade intelectual. Só em 2019 a empresa foi 

processada uma dúzia de vezes, segundo Susan Scafidi, que 

dirige o Fashion Law Institute. Ela será uma testemunha 

https://wwd.com/business-news/financial/diane-von-furstenberg-sues-forever-21-over-copyright-501745/
https://wwd.com/business-news/financial/diane-von-furstenberg-sues-forever-21-over-copyright-501745/
https://www.cbsnews.com/news/gucci-sues-forever-21-trademark-infringement-bomber-jacket/
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especialista em um processo de violação de direitos autorais 

movido contra o varejista pela Adidas AG. A Forever 21 

geralmente se acomoda. Meyer colocou desta forma em 2010: 

“Todas as reivindicações são revisadas e, quando apropriado, 

resolvidas após uma análise cuidadosa.” 

À medida que os Changs se expandiam de uma loja para 10, 

para 100, e para quase oito vezes isso, eles foram criando uma 

cultura em que a autoridade ficava em apenas algumas mãos. O 

Sr. Chang revisava todas as despesas; A Sra. Chang examinava 

cada peça de roupa. As informações eram isoladas e as 

interações entre os departamentos eram limitadas. Alguns 

executivos que trabalharam com Chang por anos não se 

lembram de ele ter passado pelo escritório ou enviado um e-

mail. A parte do edifício que era da Sra. Chang tinha acesso 

proibido para qualquer pessoa que não se reportasse a ela. Ex-

executivos dizem que ela não deixava nem mesmo banqueiros 

visitantes andarem pelos corredores. Alguém se lembra de uma 

reunião de aquisição em que alguém tirou uma foto de qualquer 

fornecedor que falou. 

Em geral, o Sr. e a Sra. Chang pareciam inacessíveis. Os 

funcionários raramente os viam ou ouviam palavras diretamente 

deles. Os Changs confiavam em um pequeno grupo de pessoas, a 

maioria deles coreano-americanos ou membros de sua igreja 

evangélica: os chefes do centro de distribuição e do 

https://wwd.com/business-news/legal/adidas-forever-21-trademark-infringement-1203308462/
https://www.bloomberg.com/quote/ADS:GR
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departamento de tecnologia da informação; O assistente 

executivo do Sr. Chang, Jay Kim; e o Oks. Mas estar perto dos 

Changs não conferia proteção automática. Pessoas mais velhas 

eram demitidas ou rebaixadas. Às vezes, parecia por capricho, 

muitas vezes sem muito aviso. Um deles disse que foi como estar 

em um reality show coreano. 

“Era um negócio que, francamente, não acho que tenha sido 

particularmente bem administrado. Mas eles se safaram por um 

longo período de tempo ”, diz Neil Stern, um sócio sênior da 

consultoria de varejo McMillanDoolittle. Como muitos na 

indústria, ele observou executivos experientes entrando e saindo 

da empresa. “É difícil entrar em uma empresa familiar porque, 

no final do dia, quanto controle você realmente terá um dia?” 

Os Changs consideraram abrir o capital de sua empresa no 

início dos anos 2000, mas desistiram disso. Eles queriam 

continuar a fazer o que queriam, quando queriam, disse Meyer 

em 2010. Alguns de fora da empresa têm uma impressão 

diferente. “Eles tiveram muitos bancos apoiando para que isso 

acontecesse”, disse Ilse Metchek, presidente de longa data da 

California Fashion Association. Mas, ela e outros dizem que os 

banqueiros levantavam muitas questões sobre a capacidade da 

empresa de operar com transparência. 

Os Changs sonhavam em transformar a Forever 21 em uma 

loja de departamentos em uma época em que as lojas estavam 
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falindo. A empresa avidamente mudou-se para os espaços vagos 

- em Chicago, Houston, Las Vegas, Filadélfia e dezenas de outras 

cidades nos Estados Unidos "Seu financiamento era nebuloso e 

seu apetite por espaço era indisciplinado", disse Jim Sullivan, 

diretor administrativo da empresa financeira BTIG. Os donos do 

shopping fecharam negócios de qualquer maneira. “Quando 

alguém quer um grande espaço, você dá a ele um espaço 

grande”, diz Sullivan. 

Preencher aqueles grandes espaços foi muito mais difícil do que 

os Changs previram. E operar em dezenas de países em seis 

continentes exigia conhecimentos que eles não tinham. No auge 

da empresa, 20 pessoas em Los Angeles supervisionavam o 

império. As projeções de vendas anuais não se baseavam na 

quantidade de mercadoria vendida no ano anterior, mas na 

quantidade enviada. Vários ex-executivos dizem que a Sra. 

Chang e a Sra. Ok convocavam reuniões, ouviam apresentações 

sobre dados e tendências de vendas e depois pareciam ignorar o 

que ouviam. Em vez disso, confiavam em seus instintos. 

Eles pediam muito em um ano e muito pouco no ano seguinte 

- no pedido de falência, isso era chamado de efeito pêndulo. Em 

2018, eles pediram muito. Os gerentes das lojas reclamaram que 

seus depósitos não podiam acomodar as remessas diárias. 

Alguns recorreram a empilhar caixas de roupas nos vestiários. 
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Eventualmente, eles tiveram que enviá-los de volta ao centro de 

distribuição, onde a empresa às vezes os perdia de vista. 

Às vezes, de acordo com vários ex-executivos e fontes do 

setor, a Sra. Chang e a Sra. Ok adiavam o pagamento dos 

pedidos recebidos ou devolvidos sem pagar, práticas de má-fé 

que pouco contribuíram para torná-las queridas pelos 

fornecedores. Para os pequenos operadores, esses métodos 

podem trazer dificuldades financeiras; para pelo menos um 

fornecedor sul-coreano, significaram o colapso. A Kwang Lim 

Trading Co. pediu concordata em Seul em 2018 depois que um 

atraso nos pagamentos da Forever 21 fez com que ela não 

pagasse sua dívida, de acordo com registros do governo local e 

relatos da mídia. 

Quando a Forever 21 fechou um centro de distribuição 

regional em Memphis para economizar dinheiro, todas as 

mercadorias armazenadas lá foram para Los Angeles - onde 

permaneceram, amontoadas dentro da instalação lotada, até que 

um dos Changs ou Oks pudesse dar uma olhada. Isso poderia 

atrasar a entrega às lojas em semanas. Na moda rápida, isso é 

como meses. Então, para compensar, a sede às vezes enviava 

caixas durante a noite, uma maneira cara de fazer negócios. 

Por pressa ou parcimônia ou ambos, a Forever 21 contratou 

agentes de importação que pareciam ignorar alguns detalhes 

importantes. Ex-executivos dizem que os embarques para o 
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Brasil ficavam retidos na alfândega porque a empresa não tinha 

licença para importar calçados. A equipe teve que vasculhar os 

contêineres para encontrar os chinelos ilícitos e depois destruí-

los. A Forever 21 teve que fazer o mesmo com os cosméticos a 

caminho do Brasil e do México. 

A Sra. Chang e a Sra. Ok também não ajustaram sua 

estratégia de merchandising. Eles fizeram pedidos de casacos 

para todas as lojas, embora fosse inverno na América do Norte, 

mas fosse verão na América do Sul. Eles compraram roupas 

reveladoras demais para o Oriente Médio e América Latina e 

grandes demais para a Ásia. “Ajustar o produto para o mercado 

específico talvez fosse um detalhe de merchandising refinado 

que eles não tinham”, é como Sullivan descreve o problema. 

Quando o Forever 21 começou, era uma alternativa nova e 

barata à Gap. Então, a H&M e a Zara se espalharam pelos EUA. 

A Topshop e a Primark já estavam bem estabelecidas na Europa 

quando o Forever 21 entrou naquele mercado. Fashion Nova, 

Asos e outras empresas exclusivamente online estão agora mais 

rápidas e atualizadas. Para um cliente Asos, o Forever 21 pode se 

parecer bem mais com a Gap. 

Nos últimos anos, os Changs enfrentaram outro problema 

fundamental: o declínio da moda rápida. Menos pessoas querem 

comprar roupas descartáveis. A qualidade é muito baixa e o 

custo para o meio ambiente muito alto. “Por que a Forever 21 
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achou que as práticas antigas faziam sentido para o futuro? Eles 

deveriam ter copiado algumas estratégias de negócios de seus 

concorrentes ”, diz Scafidi, do Fashion Law Institute. “A Forever 

21 não parece ter abraçado a nova consciência da contribuição 

da moda para o aquecimento global e a poluição.” Embora tenha 

iniciado um programa de reciclagem em 2019, a empresa, ao 

contrário de alguns concorrentes, não produz uma linha 

ecologicamente correta. No entanto, vende uma coleção feita em 

colaboração com Flamin 'Hot Cheetos. 

 

Paleta de sombras Flamin 'Hot Cheetos.FOTÓGRAFO: RYAN DUFFIN PARA BLOOMBERG BUSINESSWEEK 
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Assim, a Forever 21 se expande além de sua capacidade gerencial 

em um momento em que alguns clientes estão perdendo o 

interesse pela moda rápida e outros estão fazendo compras nos 

shoppings. Isso acaba com uma quantidade enorme de roupas 

que não se consegue vender pelo preço normal. A maioria dos 

varejistas - na verdade todos os outros varejistas - reduziria os 

preços até que as roupas fossem vendidas e perderia o valor 

daquilo que não vendia. O inventário é como leite; tem uma vida 

útil curta. 

O Sr. Chang abordou a situação de forma diferente. Os 

varejistas usam seu estoque - geralmente o único ativo tangível 

que possuem - como garantia para empréstimos. Se ele 

permitisse que o preço das roupas fossem reduzidas, o valor 

delas seria reduzido, assim como a quantidade de dinheiro que a 

empresa poderia tomar emprestado. Então ele não as descartou; 

ele as armazenou. Sua estratégia pode ter ajudado no curto 

prazo, mas eventualmente a Forever 21 pagaria alto por isso. 

Finalmente chegou a última primavera. A Forever 21 

contratou um novo diretor financeiro, Brad Sell, em março, 

exatamente quando Chang estava recebendo relatórios 

alarmantes: as vendas caíram cerca de 20% em relação ao ano 

anterior. Surpreendentemente, ele estava planejando abrir mais 

lojas. Em vez disso, seguindo o conselho de seu novo CFO, ele 

decidiu fechar 100. Ele dispensou alguns compradores da 
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empresa. A Sra. Chang evidentemente achava que os 

funcionários estavam usando band-aids demais, então para 

economizar alguns dólares ela levou embora todos os kits de 

primeiros socorros do escritório, exceto um. 

Os Changs estão em 

uma disputa de alto risco 

com seus credores. 

Sr. Chang e o Sr. Ok conseguiram fechar acordos com alguns 

fornecedores. Em seguida, a empresa apelou para seus 

proprietários. Jatin Malhotra, que assumiu os imóveis da 

Forever 21 após a saída de Meyer, persuadiu Chang a fechar as 

lojas menos lucrativas da Europa e da Ásia. Em seguida, 

Malhotra negociou um acordo incomum para alguns dos pontos 

restantes ali. O aluguel do Forever 21 não seria fixo; em vez 

disso, uma parte seria calculada como uma porcentagem das 

vendas. Se a empresa se recuperasse, isso poderia se tornar uma 

proposta cara. Mas a empresa não se recuperou. Suas operações 

canadenses, europeias e asiáticas juntas perderam cerca de 

US$ 10 milhões por mês do outono de 2018 ao outono de 2019. 
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As negociações nos Estados Unidos não foram tão fáceis. A 

Forever 21 gasta cerca de US $ 450 milhões por ano em aluguel, 

metade disso para os proprietários de shopping centers Simon e 

Brookfield. Em um ano de fechamentos de lojas recorde, não era 

loucura pensar que a Forever 21 tinha alguma alavancagem. De 

acordo com pessoas com conhecimento do assunto, Malhotra 

conversou com os dois empresários dos shopping sobre como 

eles poderiam ajudar a estabilizar a empresa, talvez até fazendo 

um aporte, como fizeram com o varejista voltado para 

adolescentes Aeropostale, que estava em dificuldades. Isso tinha 

funcionado naquele caso, e parecia que Simon e Brookfield 

estavam dispostos a considerar a possibilidade de fazer o mesmo 

com o Forever 21. Mas Malhotra disse que os Changs precisavam 

permanecer parcialmente no comando em qualquer negócio que 

fosse fechado. 

Malhotra voou com o Sr. Chang para Nova York no meio do 

ano para se encontrar com as duas empresas. Eles não 

conseguiram chegar a um acordo. Em julho, a Forever 21 

solicitou um alívio de última hora no aluguel para os próximos 

dois meses. Os proprietários insistiram em ver primeiro um 

plano para reviver a empresa e, como não havia nenhum plano, 

eles se recusaram a ajudar. 

Malhotra desempenhou um papel importante na Forever 21. 

Ele era jovem, entusiasmado e se adequava bem em todas essas 
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questões. O Sr. Chang o tratava como um filho. Conforme a 

gravidade da situação se tornou óbvia, dizem as pessoas 

envolvidas, o Sr. Chang tornou-se retraído e desconfiado. Ele 

havia perdido a fé em seu quase filho, e então ele se voltou para 

sua filha Linda. Ela trouxe a firma de gestão de ativos Lazard 

Ltd. e outros consultores e advogados para descobrir como 

reestruturar a empresa e mantê-la sob o controle da família. 

Malhotra foi embora. Quando os executivos da empresa 

abordaram o Sr. Chang, ele disse que não queria falar sobre o 

negócio. Foi muito deprimente. 

A falência se aproximava, mas os novos consultores 

esperavam poder chegar a um acordo com os credores que 

pudessem anunciar quando a empresa entrasse com o Capítulo 

11. Essa tarefa era bem complicada pelas práticas comerciais dos 

Changs. Ex-executivos dizem que a empresa não atualizava seu 

software há anos e que os sistemas de contabilidade e remessas 

estavam uma bagunça. Quando a Sra. Chang pechinchava com 

os fornecedores ou cancelava pedidos depois que eles chegavam, 

as atualizações dos registros podiam levar meses. As lojas às 

vezes transferiam mercadorias por conta própria; os armazéns 

continham roupas velhas; outras mercadorias simplesmente não 

podiam ser contabilizadas. 

A Forever 21 nega que suas operações estivessem abaixo do 

padrão e que tenha recorrido aos proprietários em busca de 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-28/forever-21-is-said-to-prepare-potential-bankruptcy-filing
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ajuda. O que quer que estivesse acontecendo, ainda poderia ser 

administrável se os Changs concordassem em se afastar. Mas 

eles não queriam isso. 

Quando a Forever 21 entrou com pedido de falência em 29 de 

setembro, não houve acordo. Poucos dias antes, Simon havia 

trocado as fechaduras da loja Forever 21 na Houston Galleria. O 

varejista devia quase $ 148.000 em aluguel atrasado. Até agora, 

durante as negociações de falência, a Forever 21 garantiu mais 

de US $ 100 milhões em reduções de aluguel para lojas nos 

Estados Unidos e reabriu no Galleria. O desconto no aluguel 

também permitiu que ela mantivesse abertas 60 lojas que 

inicialmente esperava fechar. Riley Rose está desistindo de suas 

lojas e encerrou seu site independente. Suas operações serão 

agrupadas com as da Forever 21. Ninguém sabe o que os 

funcionários demitidos receberão, se é que haverá alguma coisa 

para receber. “Nós apenas esperamos que eles estejam fazendo o 

melhor para todos e não apenas protegendo suas próprias 

carteiras”, disse Andrew Upton, que trabalha em uma loja 

Forever 21 em Bakersfield, Califórnia. Nesse ínterim, ele se 

juntou aos ativistas trabalhistas “United for Respect” e a um 

grupo chamado Flamin 'Hot Cheetos Against Billionaires. 

As remessas continuam a chegar, incluindo novas 

colaborações com Overwatch, o videogame, e CNCO, a boy band. 

As reduções de preço estão ficando maiores. Um processo de US 

https://www.nytimes.com/2019/09/03/arts/music/ariana-grande-forever-21.html
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$10 milhões movido por Ariana Grande - ela alega que a 

empresa usou sua imagem em sua publicidade - está em espera. 

Assim é a afirmação da Adidas. 

Em 2010, Linda disse à Businessweek que seus pais 

esperavam que ela e sua irmã se apressassem e aprendessem 

sobre o negócio, para que pudessem se aposentar e dedicar mais 

tempo às missões na igreja. Agora, preservar parte, senão tudo, 

de sua participação no Forever 21 continua a ser a prioridade dos 

Changs, mesmo com sua autoridade diária diminuindo. Há um 

novo diretor de operações. Os consultores acrescentaram um 

diretor de reestruturação. O conselho de administração tem três 

novas pessoas. Um sabe sobre fusões, outro sobre e-commerce. 

O terceiro é Meyer - ainda confiável para a família e 

proprietários. Ele também foi nomeado diretor de estratégia. No 

final de dezembro, tarde demais para fazer a diferença no que 

acabou sendo uma decepcionante temporada de compras de fim 

de ano, a Forever 21 anunciou que contratou uma especialista 

em marketing, conhecida por seu trabalho na Taco Bell, para 

descobrir como transformar rapidamente a marca . 

O objetivo do Capítulo 11 sobre falência é dar proteção à 

empresa contra credores enquanto ela elabora um plano de 

reestruturação. Obviamente, o plano deve oferecer o reembolso 

aos credores de pelo menos parte de seu dinheiro ou dar a eles 

uma participação no negócio reorganizado. Se os credores não 

https://www.nytimes.com/2019/09/03/arts/music/ariana-grande-forever-21.html
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aprovarem o plano, podem forçar a liquidação da empresa, como 

aconteceu com a Toys “R” Us Inc. Se o proprietário relutar em 

abrir mão do patrimônio, isso pode criar um impasse, como está 

acontecendo com a Forever 21. Os Changs estão em uma disputa 

de alto risco com seus credores. 

As lojas da Forever 21 desapareceram de Peoria, Illinois, e 

Peoria, Ariz .; de Beavercreek, Ohio e Blackwood, NJ; e de 17 

outras cidades. Essa foi a contagem de novembro. Houve mais 

fechamentos em dezembro. E até o final de janeiro, quando o 

acerto de contas acontece todos os anos para os varejistas, 

provavelmente haverá pelo menos mais uma dúzia só na 

Califórnia. A empresa pretende sair da concordata em fevereiro. 

Mas até agora ninguém se ofereceu para financiá-la ou comprá-

la e, com os Changs ainda em seus escritórios, é bem possível 

que ninguém o faça. 

 


