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A grife Carmen Steffens sempre manteve o foco na venda para o consumidor final e foi por 
meio do franchising que consolidou uma rede com mais de uma centena de unidades 
espalhadas pelo Brasil e no exterior . 

 

Criada em 1992 na cidade de Franca (SP) pe-lo gaúcho Mário Spaniol, a grife de calçados e 
acessórios Carmen Steffens já começou sua história focada no comércio varejista. Com duas 
lojas inauguradas logo de início, a idéia era não só produzir as mercadorias como vendê-las 
diretamente ao consumidor. O tempo passou, a marca ficou internacionalmente conhecida e, 
na hora de expandir os negócios, Spaniol não teve dúvidas em optar pelo sistema de 
franquias. “Ficamos por três anos com os dois pontos de venda para aprendermos bem sobre o 
negócio. Tivemos uma série de gerentes e percebemos como suas decisões eram limitadas e 
isso interferia, inevitavelmente, nos resultados. Aí entendi que um franqueado seria muito 
mais rentável”, afirma o empresário. 

Em 1996, a empresa deu início ao sistema de franquias. Hoje, 12 anos depois, a marca conta 
com 113 lojas no Brasil (três delas próprias e 110 franquias) e 16 franquias no exterior 
(Estados Unidos, Austrália, México, Portugal, Paraguai e Arábia Saudita). Buscando atingir um 
público cada vez maior e mais diversificado, Spaniol está investindo na internacionalização e 
segue firme na meta de, até 2020, tornar a Carmen Steffens a maior grife de moda tropical do 
mundo, competindo em pé de igualdade com as maiores grifes italianas e francesas de 
calçados, bolsas e acessórios. 

Como seu principal diferencial no varejo, a grife aposta no design exclusivo e moderno dos 
produtos. Para isso, antes de lançar as coleções, são realizadas pesquisas de cores e materiais 
nos principais pólos mundiais da moda. A diversidade da produção também é marca 
registrada. A cada nova coleção são lançadas cerca de 3 mil opções de itens. Foi apostando na 
diversificação que a grife lançou, no ano passado, sua primeira coleção masculina, a Raphael 
Steffens. Os calçados e artigos de couro ficaram disponíveis para os consumidores somente no 
começo deste ano nas franquias Carmen Steffens e nas lojas multimarcas. A idéia é lançar 
franquias exclusivas da marca masculina em curto prazo. 

Suporte total 

Para aqueles que pretendem investir em uma franquia da Carmen Steffens, o dono da grife 
garante que os franqueados vão encontrar suporte da empresa desde a escolha do ponto, o 
projeto arquitetônico, passando pela seleção e pelo treinamento de pessoal. “Nos preocupamos 



em dar a consultoria completa e constante para que os franqueados tenham mais segurança 
no negócio”, afirma Spaniol. A rede – que teve um faturamento de R$ 111 milhões em 2007 – 
possui uma fábrica e um curtume próprio, um dos maiores do Brasil, onde desenvolve os 
produtos para suas lojas e também para exportação. São 3,6 mil modelos de calçados e 1,4 
mil de bolsas, num total de 600 mil unidades por ano. 

De acordo com Spaniol, a comunicação entre a marca e seus franqueados é um dos pontos 
fortes do negócio. “Temos um software que interliga todas as nossas unidades e torna possível 
acompanhar o desempenho de cada loja como, por exemplo, quanto cada vendedora vendeu”, 
diz o empresário. Nathalia de Luccas, dona da unidade da Carmen Steffens do Praiamar 
Shopping, de Santos (SP), afirma que foi justamente a proximidade na relação entre 
franqueador e franqueado o que mais pesou na sua opção. “Me senti acolhida pela marca, 
segura. São como uma família para mim”, conta a ex-relações-públicas, que por dois anos 
pesquisou diferentes franquias dos mais diversos setores. 

“Não tinha experiência alguma com varejo, trabalhava com eventos, mas sempre quis ter o 
meu próprio negócio. Foi por isso que optei pelo franchising”, diz Nathalia. A empresária conta 
que foi o próprio Spaniol quem a ajudou com a escolha do ponto. Ela e suas funcionárias 
passaram por uma série de treinamentos dados pela empresa, antes e depois de abrir a loja. 
“Há um tempo tive problemas com o pessoal e recebi uma ajuda muito grande. Mandaram um 
supervisor para cá, que ficou três semanas até estabilizar a equipe. Depois da inauguração é 
ainda mais importante manter essa relação. E sempre que preciso deles, se fazem presentes”, 
destaca. 

Planos de expansão 

 
Marangoni e as esposa: foi difícil escolher o ponto, mas com o apoio da marca conseguiram se instalar no Shopping 

ABC e hoje pensam em abrir uma nova loja. 

Apesar de ter a loja há pouco mais de um ano, e por isso ainda não ter o retorno de tudo o 
que foi investido, Nathalia diz registrar um crescimento de mais de 100% ao mês do 
faturamento da loja. “Em um ano já consegui me estabilizar financeiramente e isso faz com 
que pretenda, sem dúvida, expandir meus negócios. Se continuar assim, penso em abrir uma 
nova unidade da grife até o fim deste ano”, comemora. 

A mesma meta é compartilhada por Luiz Carlos Marangoni, franqueado da unidade do 
Shopping ABC, em Santo André (SP), inaugurada em maio de 2006. “Nossa opção pela 
franquia foi excelente. Em breve pretendemos ampliar nossa loja e até ter outros pontos da 
marca”, diz o empresário. Ele conta que era dono de uma construtora e, junto com a esposa 
Adélia Maria, resolveu diversificar os investimentos. “Na época, um amigo nos indicou um 



corretor da área de negócios, pesquisamos por alguns meses algumas franquias, até que 
visitamos a Carmen Steffens e gostamos muito”, diz Marangoni. 

De acordo com o empresário, o mais positivo em relação à marca é o suporte durante todo o 
processo de montagem da loja. “Foi bastante trabalhosa a escolha do ponto, já que cada 
shopping oferece vários locais, nem sempre os mais adequados. Nesse sentido, é muito 
importante o respaldo do franqueador, que é quem mais conhece o mercado”, afirma. 
Marangoni ainda destaca a troca constante de informações entre ele e a Carmen Steffens, seja 
por e-mail, telefone, ou pessoalmente. 

Para Angelo Faggiani, franqueado da unidade do Internacional Shopping, em Guarulhos (SP), 
foi justamente a experiência de mais de 15 anos com varejo que fez com que ele optasse por 
uma marca consolidada na hora de investir no franchising. “Queríamos ter um negócio próprio 
e sabíamos que nada é mais seguro do que uma empresa que tivesse um nome e um know-
how para nos dar suporte”, afirma Faggiani, ex-executivo de RH de bancos de varejo. Ele 
enumera três fatores que o levaram, juntamente com a esposa que também trabalhava na 
área de RH, a optar pela Carmen Steffens: “Primeiro porque gostaríamos de trabalhar com 
alguma coisa com a qual nos identificássemos; segundo porque procurávamos um mercado 
que não estivesse tão saturado; e, terceiro, escolhemos um projeto que fosse condizente com 
o dinheiro que tínhamos para investir”. 

Antes de o casal inaugurar a atual loja de Guarulhos, já haviam aberto a mesma unidade em 
Mogi das Cruzes, interior paulista, em 2003. “Ficamos lá por quase três anos. Mas depois, por 
uma questão de estratégia de negócios, insistimos em uma mudança para Guarulhos”, conta o 
empresário. A transferência do ponto demorou cerca de dois meses e Faggiani diz que 
receberam total apoio do franqueador no processo. “No nosso caso, estabelecemos uma 
relação de confiança mútua. Apesar de termos que cumprir determinadas diretrizes, temos 
certa autonomia para andarmos com as próprias pernas”, conclui o lojista. 
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