
14 l ELA Sábado, 19 de novembro de 2011O GLOBO
.

O GLOBO l ELA l PÁGINA 14 - Edição: 19/11/2011 - Impresso: 17/11/2011 — 22: 39 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

um processo de coaching com o con-
sultor João Bosco Lodi, que chegou a
orientar sucessões em algumas das
maiores empresas do país, como o
Grupo Pão de Açúcar e a Brinquedos
Estrela. Duas vezes por ano, o ado-
lescente, que já tinha feito estágio na
fábrica da Arezzo para aprender todo o
esquema de produção, vestia um par
de mocassim, blazer e jeans, e ia so-
zinho de avião de Belo Horizonte para
São Paulo, onde passava o dia inteiro
fazendo testes e entrevistas. Ao final,
Lodi enviou a Anderson um docu-
mento de 10 páginas sobre as aptidões
profissionais de seu primogênito, con-
siderado o futuro herdeiro da pre-
sidênciadaArezzo,noqualdestacavaa
determinaçãoeasensibilidadeestética
do garoto. Quando recebeu o relatório
sobre o filho, Anderson ouviu um sábio
conselho de Lodi: é melhor você dar
um negócio para seu filho cuidar so-
zinho ou terá problemas.

— Ele fazia faculdade de Adminis-
tração e queria se meter em tudo —
lembra Anderson, 57 anos.

Assim nasceu a Schutz, quando
Alexandre tinha apenas 18 anos. No
início, a marca era voltada para es-
portes outdoor, algo na linha da
Timberland. Hoje é o segundo maior
faturamento do grupo Arezzo & Co.

A primeira loja da Schutz nos mol-
des da que existe hoje, voltada para
o segmento fast fashion feminino, foi
inaugurada em 2009, na Oscar Freire.
No dia da inauguração, a marca ven-
deu R$ 45 mil em três horas.

— Passei para o meu filho a vontade
de vencer. Ele tem um fascínio muito
grande por isso e persegue o sucesso
de maneira intensa e muito realista —
conta Anderson, que teve Alexandre e
Patricia no primeiro casamento e mais
três filhos no segundo. — Hoje luto
para sair da roda-vida em que o Ale-
xandre está. Acho lindo vê-lo lutar pelo
que quer, mas não vejo mais o sucesso
como o único caminho. Devo confessar
que dou aos meus três filhos mais
novos uma educação mais plural, mos-
trando que eles podem se realizar em
muitas outras atividades.

Zara dos
calçados

A ideia de lançar a grife Alexandre
Birman — marca premium do grupo —
foi do diretor de arte Giovanni Bianco.
Na época, pai e filho procuravam grifes
de acessórios do segmento de luxo
para investir, já que o plano de ex-
pansão da Arezzo previa a criação de
um guarda-chuva de empresas com
diferentes faixas de preço.

Mas antes que o plano se con-
cretizasse, Giovanni, que assina to-
das as campanhas da Arezzo, su-
geriu: “Por que vocês não criam uma
marca com o nome do Alexandre? Ele
é jovem, bonitão, bofe, bom de con-
versa e tem estilo”. Deu certo.

Lançada primeiramente fora do
Brasil, a grife Alexandre Birman, que
vende 25 mil pares ao ano, é vendida
em lojas de departamento como Saks
e Bergdorf Goodman e veste pés
hollywoodianos como o das atrizes
Kate Hudson, Jennifer Lopez e Leigh-
ton Meester. No Brasil, é encontrada
na loja própria, em São Paulo.

Alexandre e sua mulher, Johanna
Stein, de 20 anos, viajam o mundo
para divulgar a marca de luxo, como
fizeram em setembro, na semana de
moda de Milão.

Johanna é a mais perfeita embai-
xadora informal da marca. Magra,
alta, pele perfeita e loura, a ex-mo-
delo conheceu o designer em 2008,
quando estava na Arezzo do Igua-
temi, em São Paulo. Alexandre estava
na loja e conferia a vitrine no tour
que faz aos pontos de venda do
grupo no fim de semana.

— Ele entrava e saía tantas vezes da
loja que eu já estava sem graça. No final
do dia, ele ligou para a vendedora,
procurou meu nome, deu um Google,
descobriu a minha agência, conseguiu
meu telefone, ligou para mim e deixou
um recado que começava com um
“Não se assuste”. Pensei que fosse um
louco. Aí, também dei um Google no
nome do Alexandre e descobri quem
ele era. Ou seja, o Google foi nosso
cupido — conta a ex-modelo.

Johanna se casou com Alexandre
em 2009 e está grávida de uma me-
nina. Enquanto espera o bebê chegar,
Alexandre volta seus esforços para
abrir mais uma loja no Rio (em de-
zembro, no Rio Design Barra), de-
senhar todos os sapatinhos de sua
filha e alimentar o sonho de abrir uma
Schutz na Broadway, em Nova York:

— Quero dominar o segmento de
calçados femininos no mundo e ser a
Zara dos sapatos. n

Em busca
do sucesso

“Quero
dominar o
segmento de
calçados
femininos no
mundo.”
ALEXANDRE BIRMAN

“Passei para o
meu filho a
vontade de
vencer. Ele
tem um
fascínio
muito grande
por isso. Ele
persegue o
sucesso de
maneira
intensa.”
ANDERSON BIRMAN, pai

“Dei um
Google no
nome do
Alexandre e
descobri
quem ele era.
Ou seja, o
Google foi
nosso
cupido.”
JOHANNA STEIN, mulher
de Alexandre

Melina Dalboni
melina.dalboni@oglobo.com.br

A
lexandre Birman não es-
conde a sede de sucesso.
Em um visual milimetri-
camente engomadinho,
trabalha 24 horas para
administrar, expandir e

divulgar os sapatos femininos que
cria para suas duas grifes, Schutz e
Alexandre Birman, mais luxuosa.

— Eu quero ser o cara — admite o
empresário e designer que definiu tal
meta aos 18 anos.

Filho de Anderson Birman, fun-
dador da Arezzo, Alexandre é o cria-
dor da Schutz, tem uma marca de
luxo que leva seu nome e é vice-
presidente do grupo Arezzo & Co,
com 17% de participação. Esta se-
mana, ele inaugura duas novas lojas
da Schutz no Rio: uma no Shopping
Leblon e outra no BarraShopping.

Atencioso, cavalheiro e educado, o
mineiro foi criado para ser um CEO.
Seu primeiro negócio foi aos 15 anos,
quando convenceu o pai a transformar
um terreno do qual era proprietário,
no centro de Belo Horizonte, em es-
tacionamento. O pai topou a proposta,
e disse que o filho poderia ficar com o
lucro se tocasse o projeto sozinho.

— Cheguei a tirar uns R$ 10 mil por
mês com o estacionamento — lembra
Alexandre, hoje com 35 anos.

Dos 15 aos 17 anos, ele passou por ALEXANDRE BIRMAN: avaliado, aos 15 anos, por um consultor especializado em sucessões

Fabio Rossi

Alexandre
Birman, criado
para ser o
herdeiro da
Arezzo, abre
outras três
lojas da Schutz
no Rio e investe
mais na sua
segunda marca
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