
Acessório para vestuário gira R$ 1,8 bi 
Dnielle Fonseca 
 
Considerada a maior marca de calçados e acessórios da América Latina, com faturamento 
médio de R$ 400 milhões na sua rede de franquias, com cerca de 220 lojas em todo o País e 9 
no exterior, a Arezzo está abrindo 20 lojas esse ano, 10 no Brasil e 10 no exterior.Ela faz parte 
das empresas que, com o aumento da renda da população e a construção recorde de shopping 
centers, viu esse segmento de acessórios como um dos setores do varejo que mais têm 
apresentado bom desempenho e se expandido de forma acelerada, também fora do Brasil. 
Prova disso é que o mercado de acessórios, como bolsas, malas de viagem, calçados, cintos e 
bijuterias, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), é um dos que mais cresceram 
ano passado, com acréscimo de 24,4% no faturamento, de R$ 1,8 bilhões, além de aumento 
de 40% em número de novas marcas. 
 
No caso da Arezzo, fora o plano de expansão entre os países em que já possui lojas, a meta é 
dar maior atenção à China, onde irá inaugurar 4 unidades este mês, além de Venezuela, 
Paraguai, Bolívia, Portugal e Arábia Saudita — onda já atua. A empresa também comercializa 
itens em outros países, por meio de distribuidores.  
 
Seu crescimento tem se acelerado desde que a Tarpon Investment Group adquiriu, por meio 
de seu fundo Tarpon All Equities, 25% de participação na empresa, no final do ano passado. A 
rede, fundada pelos irmãos Anderson e Alexandre Birman, também uniu-se à marca Schutz em 
2007 e estuda a aquisição de outras marcas, mas Anderson Birman não quis dar mais detalhes 
sobre quais tipos de empresas poderiam estar na mira. 
 
Segundo Mario Goldberg, diretor comercial de Franquias da Arezzo, a empresa deve manter 
esse ritmo de abertura no ano que vem, sendo a Arezzo a marca de expansão. Um dos 
destaques no exterior é a China, onde a Arezzo fez uma parceria com o grupo chinês Primes 
Success, que possui mais de 3 mil lojas no país. A empresa acredita que há espaço para a 
abertura de 300 lojas na China até 2016 e possibilidade de faturar US$ 150 milhões, valor 
semelhante ao do Brasil. Na China, a marca deverá ter um posicionamento com itens 
premium, com sapatos um pouco mais caros do que no Brasil: um par de sapatos deve custar, 
em média, US$ 160. 
 
Anderson Birman, presidente da Arezzo, lembra da relação entre o varejo de vestuário e 
acessórios e os centros de compras, onde são a maioria. "A indústria de shopping centers 
precisa crescer junto com o varejo, precisamos ocupar os vários espaços que vão surgir com 
as construções de shoppings que estão ocorrendo." A empresa está aumentando o tamanho de 
suas lojas dentro dos malls e busca espaços maiores. A Arezzo começou como fabricante de 
sapatos, o que deixou de fazer para cuidar exclusivamente do varejo e de sua marca. Hoje, a 
fabricação é terceirizada.  
 
Inovathi 
 
Outra rede que está vendo um grande potencial nesse segmento é a Inovathi Acessórios, que 
possui 26 lojas de acessórios voltadas para o público masculino, feminino e infanto-juvenil e 
pretende fechar o ano chegando a pelo menos 30 unidades. Giuliano Fernandes, diretor 
comercial da rede, afirma que para os próximos anos a previsão é inaugurar uma loja por mês.  
 
A empresa começou no meio do ano a trabalhar com o sistema de franquias e tem mais de 
100 interessados. A nova forma de atuação deve acelerar a expansão, mas a empresa 
continuará a abertura de lojas próprias. "Com franquias, podemos tornar mais ágil o processo 
de abertura de uma loja e acreditamos que é uma boa escolha em função do crescimento dos 
shoppings também", explica. 
 
A empresa espera crescer 20% este ano, em relação ano passado, e quer entrar em novos 
mercados, estando presente nas principais capitais do País, como em Goiânia, Curitiba e 
Salvador, além de importantes cidades do interior. "Acreditamos bastante nesse mercado, o 



aumento da renda impulsiona e os acessórios têm se tornado peças fundamentais para as 
pessoas. O mercado da moda em geral está em ascensão e há muito espaço ainda", diz.  
 
A Inovathi ainda está investindo na reformulação de seu formato de loja. A primeira unidade 
de novo visual e conceito, com novas mobílias e vitrines, escolhidas para trazer mais conforto, 
deve ser aberta no Shopping Morumbi, em São Paulo, em outubro. E, aos poucos, as outras 
lojas serão reformadas. 
 
Morana 
 
Entre as especializadas em bijuterias finas, quem se destaca é a franquia Morana, com cerca 
de 95 lojas. A marca pertence ao Grupo Ornatus, que ainda tem aJin Jin Wok, de comida 
asiática e a Balonê, de acessórios infantis. Este ano já abriram cerca de 20 operações e devem 
fechar 2008 com 110 unidades, de acordo com diretor de Marketing do Grupo Ornatus, 
Eduardo Morita, que prevê vendas 10% maiores este ano. Com foco na expansão fora do País, 
a rede acredita ter um formato que se adapta bem no exterior: "Começamos a prospecção 
internacional há um ano e já temos duas lojas em Portugal e duas nos Estados Unidos. Ainda 
estamos estudando outros países", diz Morita. A empresa já investiu cerca de 1 milhão de 
euros na prospeção e em parcerias e pode entrar entrar no Peru e Equador. 
 
 
Leia mais: 
 
Europa na mira dos fabricantes de calçados  
 
O Brasil é atualmente o terceiro maior fabricante de calçados e a indústria está mais otimista, 
aproveitando oportunidades de negócio em eventos como a GDS, feira calçadista de 
Dusseldorf, na Alemanha, que ocorreu de 12 a 14 de setembro. A Calçados Bottero, do Rio 
Grande do Sul é uma que se preparou para o evento, levando linhas e modelos da sua coleção 
primavera-verão.  
 
De acordo com Charles Werb, gerente de Vendas Internacionais da empresa, a modelagem é 
mesma oferecida no Brasil e há expectativa de bons negócios, já que o evento ainda receberia 
visitantes de vários países e compradores — do Oriente Médio e da Ásia, por exemplo.  
 
Apesar de a valorização da moeda brasileira ter afetado um pouco as exportações de calçados, 
a Bottero afirma que deve "continuar disputando o mercado internacional e manter os espaços 
já conquistados". Uma das vantagens é que o Brasil já seria conhecido por produzir sapatos de 
qualidade, com destaque principalmente para modelos de verão.  
 
Este ano, a empresa exportou 280 mil pares e as exportações já representam cerca de 15% 
das vendas totais da Bottero. A marca fornece para mais de 50 países, entre os quais 
Inglaterra, Rússia, Emirados Árabes, Venezuela, Chile e Argentina. 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2008, Primeiro Caderno, p. A8. 


