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Com um mix diferente para cada loja, rede quer crescer, mas avisa: não aceita "madames"  
 
Um tipo de sapato vendido em uma loja da rede Paquetá em Santa Catarina pode não ser 
encontrado em uma unidade da rede do interior de São Paulo. Na verdade, isso pode ocorrer até 
mesmo em lojas de bairros próximos. Nas prateleiras desta franquia, as diferenças são 
propositais. A Paquetá é uma marca tradicional na produção e no varejo, presente há 40 anos no 
mercado. Há dois anos entrou no franchising com um modelo de loja de calçados masculinos e 
femininos para todas as faixas etárias. Oferece também calçados de outros fabricantes, o que 
permite um mix mais variado.  
 
'Cerca de 20% dos produtos de uma unidade são exclusivos da loja', conta Mauro Blos, presidente 
da Paquetá Franchising. 'Isso permite uma adaptação ao gosto dos clientes de cada loja, ao clima 
de cada região e à renda da população', explica Marcelo Cherto, consultor que formatou a marca.  
 
A rede oferece aos parceiros oito showrooms por ano para a composição do mix. Além disso, 
todos podem dar palpites na escolha dos fornecedores. No ano passado, o franqueado de Caxias 
do Sul, Hilário José Abitante, viu um novo modelo, de uma fábrica de Franca (SP), e não perdeu 
tempo. Consultou o franqueador e incorporou o sapato às suas prateleiras.  
 

  PERFIL 

Marca Paquetá 

Negócio Comércio de calçados e 
acessórios 

Fundação 1945 
Franchising  2001 
Unidades  Próprias: 72/Franqueadas: 12 
Expansão prevista 10 em 12 meses 

Regiões de interesse Santa Catarina, Paraná e 
interior de São Paulo 

Investimento inicial R$ 100 mil 
Royalties  10% sobre as compras 
Taxa de propaganda  3% sobre as compras 
Área da unidade  80 m2 
Faturamento médio  R$ 80 mil a R$ 120 mil/mês 
Prazo de retorno 18 a 24 meses 
Funcionários 6 a 8 por unidade 

 
 
ESPAÇO PRÓPRIO - 'Hoje, o produto já está sendo vendido em quase toda a rede', diz ele. 'Esta 
possibilidade de o franqueado definir o seu mix é fundamental para o negócio dar certo', observa 
Abitante.  
 
 
 



 
A estratégia da Paquetá visa enfrentar as dificuldades de um mercado competitivo. No país, 
existem pelo menos 40 mil lojas do ramo, de acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de 
Artefatos e Calçados (Ablac). O presidente da entidade, Antônio Miguel Espolador, avalia que, na 
briga pelos clientes, é preciso ter diferencial. 'Quem entrar neste negócio deve buscar conceitos e 
produtos adequados aos seus clientes. Se vender calçados do tipo que todo mundo vende, vai ser 
apenas mais um lojista na praça', alerta.  
 
A partir de 2004 a rede dará início à expansão rumo ao Nordeste. O franqueador diz que para ser 
franqueado não é preciso experiência, mas muita disposição para o trabalho. 'Esta não é uma 
franquia para madames.'  
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