
A saída da Tarpon do capital da
Arezzo, uma das maiores fabri-
cantes de calçados, bolsas e
acessórios femininos do país,
mostrou ao mercado de capi-
tais semana passada que a gesto-
ra de recursos teve ganho ex-
traordinário, seis vezes maior
que o capital investido desde
2007, quando ingressou na em-
presa.Por outro lado, deixou de
contar o lado menos majestoso
do negócio que teria contribuí-
do para a Tarpon zerar sua posi-
ção. Segundo apurou o BRASIL
ECONÔMICO, hoje, o comando da
Arezzo está dividido sobre a es-
tratégia de crescimento das
marcas (Arezzo, Schutz, Anaca-
pri e Alexandre Birman).

Anderson Birman, fundador
e presidente da Arezzo, e seu fi-
lho Alexandre Café Birman, vi-
ce-presidente de operações, di-
vergem sobre o ritmo de expan-
são das lojas, sobretudo da

Schutz, marca de calçados
mais caros voltada para o públi-
co mais sofisticado. Alexandre
defende a abertura de unidades
da grife em ritmo mais acelera-
do, enquanto o patriarca prefe-
re sustentar a expansão das de-
mais marcas.

O que está por trás das diver-
gências é a capacidade da Arez-
zo de abastecer 334 lojas fran-
queadas e próprias no Brasil e
no exterior - a empresa opera
em Portugal, Paraguai, Bolívia
e Venezuela.

Hoje, 82% do abastecimento
das lojas dependem do forneci-
mento de 70 fabricantes instala-
dos no Rio Grande do Sul. Além
do antigo problema de enfren-
tar a importação dos calçados
chineses, esses fabricantes ago-
ra têm lidado com mais um pro-
blema: diminuição do número
de trabalhadores nas linhas de
produção. Como o mercado in-
terno está mais comprador, em
razão da expansão da renda da
população, fabricantes como a

Arezzo passaram a exigir mais
das empresas terceirizadas.An-
derson Birman nega que esteja
tendo problemas de forneci-
mento de linhas. “Não temos ti-
do problemas de abastecimen-
to. Pelo contrário, fazemos ante-
cipação de estoques esperando
a hora de chegar na loja”, disse
o empresário ao BRASIL ECONÔMI-
CO que negou qualquer diver-
gências com o filho Alexandre.

Segundo dados da Abicalça-
dos, há 337 mil trabalhadores
em fábricas de calçados no Bra-
sil, 3% menos que em 2010.
“Quanto maior o valor agrega-
do do calçado mais mão de obra
demanda”, diz um consultor.
“Algumas fábricas nem têm
aceitado produto tão elaborado.
A Arezzo sofre porque é conside-
rada uma referência pelo tipo
de sapato que faz”. ■

A Tarpon é uma gestora de re-
cursos que, em apenas 10 anos
de atividade, alcançou um por-
tfólio de R$ 6,9 bilhões em in-
vestimento de empresas. Na
sua carteira, estão participa-
ções em grandes companhias,
como a fabricante de alimentos
BRF Foods, a siderúrgica Ger-
dau, a indústria têxtil Cotemi-
nas e as empresas de constru-
ção Cyrela e Direcional.

Sua saída da Arezzo, anuncia-
da semana passada, rendeu à
gestora um ganho de mais de
R$ 400 milhões, desde que in-
gressou no capital da compa-
nhia, em 2007, quando adqui-

riu 25% de participação. Em fe-
vereiro, os investidores da bol-
sa já especulavam sobre a ven-
da de ações pela Tarpon. É que
naquele mês terminava o perío-
do de "lock-up" da gestora -
prazo no qual os acionistas ori-
ginais e administradores não
podem vender as ações decor-
rentes de oferta pública de
ações (IPO, na sigla em inglês).
Quando a Arezzo fez o IPO, no
início de 2011, a Tarpon vendeu
uma fatia, ficando com cerca
de 11%. No começo de março
deste ano, zerou a a posição.

Parar Anderson Birman, fun-
dador e presidente da Arezzo, a
saída da Tarpon era esperada.
“É dever fiduciário dos fundos
entrar e sair depois que realiza-
ram o lucro que projetaram. E

volta depois. É a vida que estou
aprendendo a lidar com ele”,
diz Birman. "Estamos absoluta-
mente felizes disso ter aconteci-
do. Se por um lado perdemos a
Tarpon, por outro, comemora-
mos o fato do fundo ter tido
muitos compradores. Isso de-
monstra que os investidores
confirma que a Arezzo tem po-
tencial de crescer”. Procura-
dos, os executivos da Tarpon
não concederam entrevista.

Encabeçada pelo sócio-funda-
dor José Carlos Reis de Maga-
lhães - mais conhecido como
Zeca -, a companhia é formada-
principalmente por jovens, co-
mo Pedro de Andrade Faria, co-
nhecido pelo estilo de fazer par-
ticipação “ativista” nas empre-
sas em que atuam. ■
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Companhia ingressou na Arezzo
em 2007 com a aquisição de
25% de participação no capital

Venda rende mais de R$ 400 milhões à Tarpon
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da Arezzo
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Em cerca de dez
anos, a gestora de
recursos atingiu um
portfólio de R$ 6,9 bi
de investimentos
em empresas como
BRF Foods, Gerdau,
Cyrela e Cremer

Anderson Birman e o filho Alexandre divergem sobre o crescimento
de marcas, o que teria contribuído para a saída da Tarpon
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




