
A Arezzo Indústria e Comércio
reportou um lucro líquido de
R$ 28,586 milhões no terceiro

trimestre de 2012, o que corres-
ponde a um crescimento de
10,2% se comparado com o ob-
tido em igual período do ano
passado. De janeiro a setem-
bro, o lucro líquido da calçadis-
ta totalizou R$ 65,201 milhões,
com um leve incremento de
0,8% na relação anual.

Já a receita líquida da Arezzo

atingiu R$ 246 milhões nos três
meses findos em setembro, alta
de 30,6%. Entre os fatores apon-
tados pela própria companhia
para justificar a performance,
está a expansão de 24,2% na
área de vendas, em bases
anuais, sendo que a área das lo-
jas próprias aumentou 39,1%.

Além disso, as “vendas mes-

mas lojas” também contribuí-
ram para o desempenho verifi-
cado no trimestre passado,
com um incremento de 14,2%
no canal franquias, e de 6,8%
no canal lojas próprias. No ano,
a receita líquida somou R$
607,484 milhões, crescimento
de 26,6%. Por sua vez, o lucro
antes de juros, impostos, depre-

ciação e amortização (Ebitda,
na sigla em inglês) subiu 20%
no trimestre, para R$ 42,656
milhões, e 8,8% no ano, para
R$ 91,958 milhões. O número
de calçados vendidos pela Arez-
zo chegou a 2,650 milhões no
terceiro trimestre do ano, alta
de 19,7% frente ao verificado
em igual período de 2011. ■

O que leva um cliente a esco-
lher determinada loja de roupa
em detrimento de outra? Quem
imaginou que é apenas a moda
se enganou. Pesquisa exclusiva
da CVA Solutions para o Brasil
Econômico sobre varejo de ves-
tuário mostra que questões sim-
ples como a fila do caixa e a dis-
ponibilidade de tamanho de rou-
pas podem comprometer a ima-
gem da varejista.

Realizada em outubro com
5.336 consumidores de todo o
Brasil, o estudo aponta quais
são os principais motivos de
atração e rejeição das redes de
vestuários. O objetivo foi enten-
der quais redes se destacam em
custo-benefício percebido pelo
consumidor. De acordo com o
estudo, os grandes magazines
se destacam em Força da Marca.
Trata-se de um índice calcula-
do a partir do percentual de atra-
ção da marca menos a rejeição
perante a todos os consumido-
res que responderam a pesqui-
sa. Porém, quando o assunto é
custo-benefícios, as grandes va-
rejistas deixam a desejar.

O melhor Valor Percebido
(custo-benefício percebido) é
das Lojas Americanas, que obte-
ve índice de 1,05. Em segundo
aparece Torra Torra com 1,05,
seguida de Extra Hipermerca-
dos (1,03), Leader (1,02), He-
ring (1,01) e Riachuelo (1,00).
Este índice determina se os pro-
dutos e serviços oferecidos pela
empresa estão abaixo (até
0,98), na média (de 0,98 a 1,02)
ou acima das demais empresas
do mercado (1,03 a 1,10).

“No caso das Lojas america-

nas, por exemplo, o cliente sabe
que não vai encontrar tudo o
que quer de vestuário, mas o
que encontra está em linha com
sua expectativa”, afirma. No ca-
so da rede de varejo paulista Tor-
ra Torra, a questão preço é de-
terminante. Já no caso do Extra
Hipermercados, questões como
custo dos produtos, variedade e
conveniência foram determi-
nantes. “A Hering merece desta-
que pois, apesar da tradição co-
mo fabricante, é nova como lo-
jista, e já apresenta bons resulta-
dos em quesitos como imagem,
qualidade dos produtos, pouca
fila, moda e atendimento”.

No caso da carioca Leader, se-
gundo Sergio Griffel, diretor co-

mercial da empresa, o diferen-
cial está no investimento em va-
riedade, alinhado à demanda.
“Nosso objetivo é que a mulher
moderna faça da Leader o seu
espaço e encontre tudo o que
precisa em um único lugar.”

Mas e quanto às marcas mais
famosas de varejo de vestuário.
A pesquisa mostra que os gran-
des magazines ainda têm maior
Força da Marca. O primeiro lu-
gar é da Riachuelo com 13,6%.
A Renner aparece em segundo
lugar (2,9%), seguida pela C&A
(7,5%), Hering (7%), Zara
(4,9%) e Marisa (4,4%). “O pro-
blema é que estas empresas pe-
cam em coisas básicas como
atendimento e fila.” Tanto Ria-

chuelo, Renner e C&A tiveram
altos índices de rejeição por con-
ta da fila no caixa. Já no caso da
Zara, o estudo revela que o con-
sumidor está atento às informa-
ções na mídia. “A Zara foi vincu-
lada recentemente ao uso de tra-
balho escravo e isso acabou por
influenciar no nível de rejeição
da marca”, diz Cimatti.

A C&A informou por meio de
sua área de comunicação que “a
pesquisa aponta fatores essen-
ciais que serão levados em con-
ta, para garantir o objetivo de
superar os níveis de satisfação
dos nossos clientes. Até o fecha-
mento desta edição, Renner,
Riachuelo, Marisa e Zara não se
pronunciaram. ■
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CONSUMIDOR CONSIDEROU 15 FATORES, COMO FILA NO CAIXA, QUALIDADE DOS PRODUTOS, ATENDIMENTO E PREÇO
E DEFINIU QUAIS DELES FORAM SUPERIORES OU INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO NA LOJA QUE MAIS FREQUENTA  

RIACHUELO

RENNER

C&A

HERING

ZARA

MARISA

EXTRA HIPERMERCADOS

TORRA TORRA

LEADER

Não há variáveis superiores à média do mercado

Facilidade de estacionar

Não há variáveis superiores à média do mercado

Fama, atendimento, qualidade dos produtos

Facilidade de estacionar

Não há variáveis superiores à média do mercado

Custos (promoção, preço, parcelamento), variedade, 
conveniência, cortesia
Custos (promoção, preço, parcelamento), disponibilidade 
de  produtos, variedade
Parcelamento, qualidade dos produtos, disponibilidade, 
facilidade de estacionar

MARCA SUPERIOR AO MERCADO INFERIOR AO MERCADO

Tempo de fila no caixa

Promoções, preços, fila no caixa

Fila no caixa, cortesia no atendimento

Não há variáveis inferiores à média do mercado

Custos (promoção, preço, parcelamento), 
reputação da loja
Qualidade dos produtos, cortesia no atendimento, 
disponibilidade dos produtos (tamanhos, modelos)
Não há variáveis inferiores à média do mercado

Qualidade dos produtos, facilidade de estacionar

Não há variáveis inferiores à media do mercado

O QUE PENSAM OS CONSUMIDORES DAS REDES DE VESTUÁRIO 
Pesquisa mostra quais as empresas com maior força de marca e maior custo/benefício

VALOR PERCEBIDO 
Percepção de melhor
custo-benefício dos usuários da marca 

1º
2º
3º
4º
5º
6º

AMERICANAS
TORRA TORRA
EXTRA HIPERMERCADOS
LEADER
HERING
RIACHUELO

FORÇA DA MARCA 
Percentual de atração
menos o percentual de rejeição à marca 
(avaliado por cliente ou não cliente) 

1º
2º
3º
4º
5º
6º

RIACHUELO
RENNER
C&A
HERING
ZARA
MARISA

Fonte: CVA Solutions

LOJAS AMERICANAS É superior ao mercado em 11 das 15 variáveis pesquisadas Não há variáveis inferiores à média do mercado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 nov. 2012, Caderno Inovação & Sustentabilidade, p. 16.




