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Grife de sapatos femininos ainda não tem previsão 
de quando entra em operação a rede masculina 
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Especializado em sapatos femini-
nos desde a década de 1970, An-
derson Birman, fundador da Arez-
zo, sonha em conquistar o mun-
do dos homens. "Existe a possibi-
lidade de lançarmos uma marca 
masculina, um espécie de Arezzo 
para homens", diz o empresário. 

A ideia é criar uma nova rede 
pois, segundo Birman, não há 
varejista neste segmento que 
desperte uma possível aquisi-
ção. "As redes brasileiras de sa-
patos masculinos são pequenas, 
não têm escala", diz. 

A entrada em operação da no-
va marca não tem data definida, 
mas faz parte da estratégia da 
companhia de fortalecer suas lo-
jas no Brasil depois do duro gol-
pe sofrido na China. 

Em 2009, a Arezzo associou-
se à Prime Success, na época do-
na de 3 mil pontos de venda na 
China, para vender por lá os sa-
patos produzidos no Brasil. O pla-
no era abrir 300 lojas até 2016. 
Porém, a companhia enfrentou 
uma serie de obstáculos, de que-
da dólar ao formato peculiar dos 
pés das chinesas. Sem chance de 
progredir , no ano passado a 
Arezzo fechou as poucas lojas 
que tinha conseguido abrir na 
China e se voltou para o Brasil. 

Também não há plano de ex-
pansão para outros países no 
qual a varejista esta presente, 
como Venezuela, Portugal, Bolí-
via, Uruguai. No segundo tr i -
mestre deste ano, as vendas da 
empresa nestes mercados caí-
ram 15,9% em relação ao mes-
mo período do ano anterior. 

A varejista também quer con-
centrar forças na sua bandeira 
Ana Capri, atualmente com seis 
lojas próprias na capital paulis-
ta. "A marca ainda não é muito 
conhecida, vamos investir em 
midia", diz o empresário, sem 
dar mais detalhes. 

Criada há três anos, a bandei-
ra especializada em sapatos de 
salto baixo tem preço médio de 
R$ 100 e, ao contrario das de-
mais marcas do grupo, nasceu 
com o objetivo de ser mais aces-
sível aos consumidores de me-
nor renda. Porém, executivos li-
gados a empresa afirmam que 
as lojas mais bem sucedidas es-
tão nos bairros mais nobres de 
São Paulo. "Precisamos de uma 
marca voltada paras as classes C 
e D", admite Birman. 

Produção terceirizada 
A Arezzo nasceu como indús-
tria, mas atualmente 84% de 
seus produtos tem produção ter-
ceirizada. "Por enquanto vamos 
continuar assim, não há uma po-
lítica industrial para o Brasil." 
Ao todo, a companhia possui 
300 lojas, entre franquias e pró-
prias, mas distribui seus produ-
tos em 1,9 mil pontos de venda. 
No inicio deste ano, a empresa 
tentou comprar a rede de sapa-
tos Santa Lolla, mas as negocia-
ções naufragaram. Não houve 
um acordo sobre o preço da re-
de de sapatos, relata Birman. • 
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