
Em 2012, o e-fashion club brasi-
leiro superou sua expectativa
de vendas, contabilizando mais
de 55 mil pares de sapatos femi-
ninos entregues para suas só-
cias em todo o território nacio-
nal, além de outros itens que
disponibiliza em sua loja on-li-
ne, como bolsas, óculos e reló-
gios, o que resultou em um fatu-
ramento aproximado no ano de
R$ 5,5 milhões.

Com o crescimento médio
de 20% no número de sócias a

cada mês, a empresa aumen-
tou sua produção para atender
o crescimento da demanda. No
final do ano passado, com as
ações desenvolvidas para o Na-
tal, como promoções e suges-
tões de modelos para compor
looks para as festas de fim de
ano, a Shoes4you atingiu sua
projeção de vender 30% a
mais que o mesmo período do
ano anterior.

Diante disso, a partir de ago-
ra, os sapatos da marca, que até
então eram comercializados ex-
clusivamente na Internet, já po-
dem ser encontrados também
nas vitrines da loja Pash, no

bairro do Jardins, em São Pau-
lo, dando início ao modelo de
vendas em lojas físicas.

Para 2013 as expectativas
também são bastante otimistas.
A previsão é alcançar um fatura-
mento cinco vezes maior que o
ano passado, chegando a R$ 25
milhões e com vendas em torno
de 300 mil pares. “Para alcan-
çarmos essa expectativa, além
dessas novas estratégias, pre-
tendemos continuar com nos-
sos parceiros, que possuem no-
mes consagrados na moda na-
cional, e expandir nossa gama e
produtos”, contou o CEO da em-
presa, Olivier Grinda. ■ C.M.

A Shoes4you, e-fashion club
brasileiro que vende sapatos e
acessórios femininos pela inter-
net, está lançando um novo for-
mato de venda e possibilita,
agora, que a cliente compre um
de seus produtos fora da assina-
tura do serviço.

Este novo formato permite
que a cliente tenha mais flexibi-
lidade na hora da compra, po-
dendo escolher se deseja aderir
ao modelo de assinatura ou
não. No caso da venda avulsa,
os preços são superiores ao da
assinatura, a partir de 20%
mais elevados, variando de
acordo com o produto, além de
taxa de entrega, que para as só-
cias do clube é isenta, vanta-
gens de quem paga o valor fixo
de R$ 99,99 por mês. Outro be-
nefício exclusivo a quem é assi-
nante é o programa de fidelida-
de Fashion Points, que acumu-
la pontos através das compras e
indicação de amigas ao site,
que são trocados por produtos
de escolha das sócias.

“Este novo modelo represen-
ta, no entanto, uma forma de
experimentar e avaliar o servi-
ço de compra pela internet, re-

cebendo um produto exclusivo
e feito com qualidade pelos de-
signers da marca. Nosso objeti-
vo é oferecer mais possibilida-
des para que cada cliente possa
escolher a melhor opção para
ela, dentro ou fora do modelo
de assinatura”, afirma o CEO
da Shoes4you, Olivier Grinda.

Oferecendo esse novo aten-
dimento, a marca estima au-
mentar suas vendas em mais
20%, somando aos 20% que já
projetava com novas sócias, to-
talizando 40% de crescimento
ao mês.

Além dos benefícios citados
que o serviço de assinatura ofe-

rece, como o Fashion Points e
frete grátis, quem é sócia da
marca ainda recebe convites pa-
ra os eventos mais concorridos
da moda, presentes exclusivos
de marcas parceiras e produtos
de qualidade com valor mais
acessível em relação ao do mer-
cado tradicional.

Opções além do calçado
A Shoes4youé um e-fashion
club brasileiro que inovou ao
lançar uma marca de sapatos fe-
mininos para serem vendidos
exclusivamente pela Internet
por assinatura mensal no valor
de R$ 99,99. A marca tem co-
mo embaixadora a atriz Flávia
Alessandra.

Hoje, a Shoes4you oferece
mais de mil opções de produtos
para suas clientes, entre sapa-
tos, bolsas, acessórios, óculos e
relógios. A startup foi fundada
em 2011 por Olivier Grinda com
o apoio de investimentos da Ac-
cel Partners, Redpoint Ventu-
res, Flybridge Capital Partners,
IG Expansión e Romero Rodri-
gues, CEO do Buscapé.

As clientes podem se tornar
sócias do clube contribuindo
mensalmente para poder esco-
lher e receber um dos produtos
da marca, mas não são obriga-
das a encomendar um produto
todo mês e seus créditos não ex-
piram. Como é possível estimar
o volume de produção em fun-
ção do número de sócias, são ofe-
recidos produtos de qualidade
com preços bastante acessíveis.
A entrega é feita para todo o ter-
ritório brasileiro e em São Paulo
o prazo é de até 24 horas. ■
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Site amplia leque de opções
de objetos do desejo feminino
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e acessórios para a loja física
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Objetivo do e-fashion club
é chegar a R$ 25 milhões de
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Na Shoes4you, cliente tem a chance de fazer parte de um clube de assinaturas, ou apenas efetuar compras avulsas
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 fev. 2013, Inovação & Tecnologia, p. 12.




