
Na Arezzo, o plano de diversificar ainda não deu certo 
Carolina Mandl 
 
Mas fazendo mais do mesmo, com duas marcas de sapatos, o faturamento cresceu e o lucro 
triplicou 
 
Nos próximos dias, as vitrines das três lojas de sapatos Ana Capri vão ser reformuladas com a 
chegada mais de 150 modelos de sapatilhas. O que à primeira vista parece se tratar de uma 
usual troca de produtos para a entrada da coleção de inverno de uma varejista representa 
para a Arezzo mais uma tentativa de fincar seus pés no consumo popular com uma nova 
marca. 
 
O esforço para captar uma clientela de bolsos menos endinheirados segue desde fevereiro do 
ano passado, quando a primeira Ana Capri foi aberta. Para que o preço não fosse o único 
atrativo para as consumidoras, decidiu-se oferecer algo a mais que sapatos - item que 
Anderson Birman, presidente e fundador da Arezzo sabe fazer há cerca de 40 anos. E daí veio 
a ideia de prestar serviços dentro da loja: manicure, pedicure e depilação. 
 
Por enquanto, o formato loja- salão de beleza não decolou. E, para a aflição de Birman, esse 
não é o único caminho tortuoso que o grupo Arezzo vem enfrentando na tentativa de 
diversificar seus negócios. Do outro lado do mundo, na China, os planos de expansão 
tampouco prosperam em meio a problemas com o câmbio e até com a adaptação de 
funcionários ao novo país. Em 2007, previa-se que seriam 300 lojas Arezzo até 2016. Hoje, 
diante das dificuldades para abrir as seis unidades atuais, já se sabe que dificilmente a meta 
será atingida. 
 
O projeto de transformar a Arezzo em uma consolidadora do varejo de moda por meio da 
aquisição de outras marcas também foi deixado temporariamente para trás, depois que várias 
outras etiquetas foram analisadas. 
 
"O jogo ainda não terminou. Mas até agora vimos que o setor de varejo de calçados é muito 
pulverizado e que poderíamos ganhar participação de forma orgânica. Dentro de casa ainda há 
espaço para crescer", afirma Pedro Faria, diretor-executivo da Tarpon, gestora que comprou 
25% do grupo Arezzo em 2007 por R$ 76 milhões com o fundo Tarpon All Equities. 
 
Os tropeços na estratégia de diversificação da Arezzo, porém, nem de longe têm implicado em 
maus resultados. Por enquanto, é fazendo mais do mesmo com as marcas Arezzo e Schutz que 
as vendas do grupo mais do que dobraram: passaram de R$ R$ 193,8 milhões em 2007 para 
R$ 419,3 milhões no ano passado. O lucro líquido quase triplicou, alcançando R$ 48,5 milhões 
em 2010. E a presença nas ruas cresceu: em três anos, foram acrescentadas 80 lojas ao 
portfólio, que hoje somam 288. 
 
Acompanhando o ritmo das vendas, as despesas comerciais também aumentaram, indo de R$ 
29,7 milhões em 2007 para R$ 73,6 milhões no ano passado. 
 
Daqui para a frente, a Arezzo vai dar passos menos ousados, seguindo principalmente o 
caminho já trilhado por Arezzo e Schutz, mas sem abandonar os planos de ampliação do 
portfólio e de vendas internacionais. Neste ano, cerca de 35 novas lojas serão abertas. Sete 
delas serão as chamadas "flagship" da Schutz, uma espécie de loja-conceito da marca, com 
todos os seus produtos e inovações da etiqueta criada por Alexandre Birman, filho de 
Anderson. "Isso ajuda a formar a ideia da marca, a aspiração dos consumidores", explica 
Faria, da Tarpon. 
 
A inusitada combinação manicure-depilação com loja de sapato não foi deixada de lado. Neste 
mês, o mix de calçados da Ana Capri será trocado. O salto será aposentado, dando lugar a 
sapatilhas e outros modelos baixos. "Quem está na manicure vivencia uma experiência 
relaxante, não quer pensar em salto", diz Anderson Birman. É mais uma tentativa da Arezzo 
de vender sapatos para as classes menos abastadas. "Está sendo mais difícil começar esse 
novo formato do que foi iniciar a Arezzo." 



 
No território chinês, o grupo Prime Success, dono de mais de 2,5 mil lojas de sapatos no país e 
master-franqueado da Arezzo, continua com o objetivo de expandir o número de pontos de 
venda. Mas a internacionalização já não está na lista de prioridades. Ao contrário, as vendas 
externas, segundo Faria, estão em queda nos últimos três anos. 
 
"Quantitativamente, a presença da Arezzo em outros países encolheu, mas ela está se dando 
com mais qualidade", diz o gestor da Tarpon. Quem está ajudando nesse processo é 
Alexandre. Seus sapatos já estão nas renomadas lojas de departamento americanas Saks Fifth 
e na Bergdorf Goodman há anos e mais recentemente seus pares de calçados vestiram os pés 
das atrizes do seriado Gossip Girls. Neste ano, a Arezzo abriu uma loja Alexandre Birman na 
rua Oscar Freire, passarela do consumo elegante de São Paulo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio. 2010, Empresas, p. B4. 


