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N
o mundo das franquias, em
que proliferam marcas fa-
mosas, como O Boticário,
McDonald's, Yázigi e Fo-

toptica, com tentáculos espalhados por
todo o país e até no exterior, não é na-
da fácil ganhar musculatura e se desta-
car na multidão. Poucas, pouquíssimas
redes conseguem encarar os gigantes
do mercado e chegar lá. A Arezzo, rede
de calçados e acessórios femininos com
198 lojas espalhadas por todo o Brasil e
um faturamento de 232 milhões de'reais
em 2004, pode se gabar dos resultados
que alcançou. Pela qualidade de sua
gestão, credibilidade da marca e a boa
relação que mantém com seus fran-
queados, a Arezzo conquistou o título
de A Melhor Franquia do Brasil 2005,
da revista Pequenas Empresas & Gran-
des Negócios, maior prêmio indepen-
dente do setor. "É o reconhecimento de
um trabalho árduo", diz o empresário
Anderson Birman, que fundou a rede,
junto com o seu irmão Jefferson, e é o

principal responsável pela gestão do
negócio. "No Brasil, é muito difícil uma
empresa da área de moda conseguir se
manter tanto tempo no mercado."

A escolha da Arezzo como campeo-
níssima nacional se deu a partir de uma
pesguisa detalhada junto às principais
franquias do país. Para realizar o levan-
tamento, a revista formou uma parceria
com a GVconsult, núcleo de consulto-
ria ligado à Fundação Getulio Vargas
(FGV), de São Paulo. A GVconsult de-
senvolveu a metodologia e coordenou
a pesquisa de campo. No total, conta-
tou 600 redes de todo o país e entrevis-
tou cerca de 2.000 franqueados para
chegar à lista das melhores marcas.

A eleição das campeãs nos diferen-
tes ramos de atividade e da grande
vencedora levou em conta três quesi-
tos: o desempenho da rede (cresci-
mento, faturamento, inovações), as
características do franqueador (servi-
ços prestados ao franqueado, valor da
marca e transparência do negócio) e
a satisfação dos franqueados (resulta-
dos das vendas, qualidade dos servi-
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ços e relacionamento com fran-





queador). A satisfa-
ção dos franqueados
teve peso 4, enquan-
to os outros dois que-
sitos tiveram peso 3
no resultado final.

A Arezzo se habilitou a disputar o tí-
tulo nacional ao tornar-se a campeã no
ramo em que atua, de vestuário, calça-
dos e acessórios. Concorreu com outras
oito marcas que chegaram ao topo do
pódio em suas respectivas áreas de

atuação (confira, abaixo, o quadro As
Campeãs de 2005). A escolha da Arez-
zo foi feita por unanimidade dos cinco
integrantes do Conselho Consultivo e
Deliberativo do projeto: os franqueado-
res Elísio Joffe (rede Mundo Verde),
Sérgio Milano (Livraria Nobel), Domin-
gos Müller (Gasoline, Gasclub, Gasô-
metro e Aromas Naturais) e pelas ad-
vogadas especializadas em franquia
Andréa Oricchio Kirsh e Melitha Prado.
Os franqueadores que integraram

o conselho abriram mão de participar
da escolha dos melhores neste ano.

No Guia das Franquias 2005, uma
edição especial da revista, já à venda
nas bancas das principais cidades do
país, você pode encontrar as informa-
ções completas sobre as melhores redes
do Brasil. Em 45 dias, o guia estará à
venda também nos demais municípios
(confim no final do texto desta re-
portagem onde você pode encontrá-lo).
O guia avalia as 450 maiores redes e,
pela primeira vez no país, traz a classi-
ficação das melhores, de acordo com
um sistema de estrelas semelhante ao
que é adotado para hotéis e restauran-
tes. Cada rede incluída no levantamen-
to recebeu de uma a cinco estrelas, de
acordo com os critérios da GVconsult.

ELEGANTE - A eleição da Arezzo con-
sagra a perseverança dos irmãos An-
derson e Jefferson. Tudo começou em
1972, quando eles ainda estavam na fa-
culdade, sem nenhum plano definido.
Certa vez, durante uma viagem ao Rio
de Janeiro, compraram um elegante par
de sapatos que foi emprestado a um fa-
bricante de calçados mineiro interessa-
do em copiar o modelo. O fabricante
nunca mais devolveu a peça, mas os
Birman, de tanto ir até a sede da em-
presa reclamar a sua devolução, conhe-
ceram um revendedor de máquinas de
sapatos que mostrou a eles o enorme
potencial do mercado. Resultado: eles
acabaram comprando alguns equipa-
mentos, com a ajuda da família, e pas-
saram a produzir cerca de 50 pares de
sapatos por dia.

Pouco tempo depois, com o cresci-
mento do negócio, os dois irmãos resol-
veram largar os estudos — Anderson es-
tudava engenharia e Jefferson, admi-
nistração — para se dedicar ao traba-
lho em tempo integral. Passaram a via-
jar, como verdadeiros mascates, para
vender seus produtos no interior de Mi-
nas, São Paulo e Rio de Janeiro. Na dé-
cada de 80, antes de completar 20 anos
de vida, a Arezzo já havia alcançado um
porte significativo. Tinha uma fábrica
própria, que chegou a ter 800 funcioná-
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rios, e uma rede de lojas próprias espa-
lhadas por ruas e shopping centers das
principais cidades brasileiras. Muitos
empresários se dariam por satisfeitos e
parariam por aí. Mas os irmãos Birman
queriam mais.

Com a abertura da economia, no iní-
cio dos anos 90, e o amadurecimento
do sistema de franchising no país, a
Arezzo passou por uma forte reestru-
turação (veja reportagem sobre pos-

síveis mudanças na Lei de Franquia na
pág. 10). Para enfrentar os desafios dos
novos tempos, Anderson reduziu, aos
poucos, a produção própria até que a
fábrica fosse fechada, em 1996. Em vez
de fabricar os calçados, todas as peças
desenhadas por seus estilistas passa-
ram a ser produzidas por terceiros. As-
sim, a Arezzo podia acompanhar com
maior facilidade as tendências da mo-
da no Brasil e no mundo e pesquisar

ANDERSON, no Centro de

Desenvolvimento de Produtos da

Arezzo, localizado em Campo Bom,

Rio Grande do Sul: envolvimento

pessoal na seleção das coleções

novos produtos e materiais. "A verti -
calização da produção era total", diz
Anderson. "Tínhamos até máquinas
de fazer palmilhas."

MODELO EFICIENTE - Além disso, a
Arezzo mudou radicalmente a sua atua-
ção no varejo. Parou de crescer por meio
de lojas próprias e apostou no sistema
de franquias. Desta forma, a empresa
pôde expandir-se com o capital de ter-
ceiros e investir os recursos próprios em
desenvolvimento de produtos, ações de
marketing e treinamento dos parceiros.
Hoje, apenas quatro lojas da rede são
próprias, principalmente para conhecer
de perto o funcionamento do negócio e
testar as novidades antes de oferecê-las
na rede. "Me apaixonei pelo franchi-
sing quando conheci melhor os seus
conceitos", afirma Anderson. "É um
modelo de negócio eficiente, que des-
centraliza as responsabilidades."

Com as mudanças, as operações da
rede se espalharam por várias regiões.
O Centro de Desenvolvimento de Pro-
dutos da Arezzo, considerado o cérebro
da empresa, por exemplo, está em
Campo Bom, no Vale dos Sinos, região
tradicional de fabricantes de calçados,
a 45 minutos do centro de Porto Alegre.
Ali, trabalham 250 funcionários e a es-
tilista Cláudia Narciso, de 35 anos, mi-
neira como os Birman e responsável pe-
los desenhos dos calçados da empresa.

O principal showroom da rede, ao
qual recorrem com freqüência os fran-
queados, está em São Paulo, na Vila
Olímpia, zona sul da cidade, mesmo en-
dereço dos departamentos comercial



ANDERSON e a mulher,
Maythe, em academia

de ginástica em São
Paulo: apoio de
personal trainer

e de marketing da Arezzo. Já o conse-
lho de administração da franquia, pre-
sidido por Jefferson, fica em Belo Hori-
zonte. "Volta e meia alguém me diz que
usufruo do melhor dos mundos: não te-
nho fábrica, passei o trabalho pesado
adiante e fiquei no bem-bom", diz An-
derson. "Não é bem assim. Na verdade,
me preocupo o tempo todo com a en-
grenagem e trabalho duro para que ela
funcione da melhor maneira possível."

TOQUE DE MIDAS - Em sua trajetó-
ria, Anderson colecionou algumas cica-
trizes. Em certos momentos, agiu de
maneira destemida e, como acontece
com qualquer um, acabou quebrando
a cara. O importante, como ele diz, é
que procurou aprender com os erros. No
início do governo Collor, por exemplo,
ele estava entusiasmado com a abertu-
ra das importações e chegou a trazer
um Boeing 727 da Coréia do Sul carre-
gado de pares de tênis. Logo depois,
aconteceu o pior: o dólar, só para variar,
disparou. "Troquei dólares por tênis na
Coréia e precisava trocar tênis por cru-
zeiros (moeda da época) no Brasil", diz
ele. "Perdi 800.000 dólares."

Em geral, segundo o consultor Mar-
cus Rizzo, especializado em franquias,

Anderson tem um faro especial para
avaliar se um determinado modelo de
sapato vai dar certo ou não. "Ele tem o
toque de Midas", diz Rizzo. "Já o vi in-
dicar, com precisão cirúrgica, as mudan-
ças que deveriam ser feitas num calça-
do para ele vender mais."

Filho de um imigrante de origem ju-
daica, Anderson, 51 anos, afirma seguir
os ensinamentos do francês Alan Kar-
dec, fundador do espiritismo, e atribui
o seu sucesso à fé. Casado pela segun-
da vez com a modelo e jornalista May-
the, 33 anos, com quem tem um filho
de 7 anos, Allan, ele mora atualmente
em São Paulo. Passa, porém, quatro dias
por semana no Sul, de segunda a quin-
ta-feira, para acompanhar o desenvol-

vimento de novos produtos. Do primei-
ro casamento, teve dois filhos, Alexan-
dre, hoje com 28 anos, que seguiu os
passos do pai no ramo de calçados e é
dono da marca Schutz, e Patrícia, 23
anos, que faz o curso de Gestão do
Luxo, às sextas e sábados, na Fundação
Armando Álvares Penteado (Faap), em
São Paulo, e trabalha com o pai nos de-
mais dias da semana.

Desde que sofreu um princípio de
infarto, em 1992, Anderson passou a
malhar todos os dias, quer esteja em
São Paulo ou em Campo Bom, sempre
com o apoio de um personal trainer.
Nos fins de semana, costuma se exer-
citar numa academia de ginástica, jun-
to com Maythe, na capital paulista.
"Sempre tive Deus a meu lado", diz
ele. É possível até que Anderson tenha
razão, mas com certeza ele e seu irmão
Jefferson fizeram tudo o que podiam
aqui na Terra para alcançar o sucesso

O Guia das Franquias 2005 será distribuído em fases.
A primeira fase inclui as seguintes cidades:
Americana, Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Blumenau,
Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba,
Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Grande Rio de
Janeiro, Grande São Paulo, João Pessoa, Joinville, Juiz
de Fora, Jundiaí, Londrina, Maceió, Manaus, Maringá,
Natal, Poços de Caldas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão
Preto, Salvador, Santos, São Carlos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos, São Luís, Sorocaba,
Teresina e Vitória. As demais regiões do país devem
receber o guia na fase 2, a partir de agosto de 2005.
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nos negócios — e conseguiram.

Fonte: Pequenas Empresas Grandes Negócios, n. 197, p. 36-40, jun. 2005.




