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Calçados Por meio de franquias, plano é abrir 25 unidades no ano que vem e atingir 68 pontos em 2015

Arezzo expande rede de lojas Anacapri
Marina Falcão
De São Paulo

Após um ciclo de abertura de
lojas da grife Schutz, a fabricante
e varejista de calçados Arez-
zo&Co começará a expansão da
rede Anacapri. Mais acessível en-
tre as marcas da companhia, a
Anacapri deve ganhar pelo me-
nos 25 lojas no próximo ano e al-
cançar 68 unidades em 2015.

A expansão, no princípio, fica-
rá concentrada nas regiões Sul,
Centro Oeste e, principalmente,
Sudeste, disse o presidente da
A r e z z o, Alexandre Birman, du-

rante evento para investidores na
semana passada.

No total, o grupo abrirá 58 lo-
jas no próximo ano, todas fran-
quias, canal que já representa
47% das vendas da companhia. O
restante é comercializado no ata-
cado e em lojas próprias. “Essa fa-
tia [das franquias] deve aumen-
tar com o crescimento da Anaca-
pri”, afirmou Birman.

Fundada há cinco anos, a Anaca-
pri ficou conhecida entre os consu-
midores por suas sapatilhas colori-
das. Até agora, no entanto, a Arez-
zo ainda estava ajustando um pro-
jeto para expandir a marca.

Foram nove tentativas de for-
matos de lojas diferentes (todas
próprias) até a Arezzo encontrar
o modelo ideal para franquear:
unidades com área de 30 a 40
metros quadrados, que exigem
investimento de R$ 500 mil e
operam com margem líquida de
8% a 12%. A previsão de retorno
é de 35 meses.

Segundo Birman, pelo menos
seis das nove lojas próprias da
Anacapri serão repassadas para
franqueados. As outras três —
uma na Rua Oscar Freire (SP) e
duas em shoppings —, a compa-
nhia vai manter sob seu controle.

Algumas aberturas da Anaca-
pri começaram antes do previsto
e, por conta disso, a Arezzo ele-
vou de 53 para 59 a estimativa
inicial de inaugurações de lojas
de todas as bandeiras do grupo
para este ano.

Juntas, as grifes Alexandre Bir-
man e Anacapri ainda respon-
dem por menos de 5% das recei-
tas da Arezzo.

Com perfil mais sofisticado, a
Schutz teve seu plano de expan-
são via franquias colocado em
prática a partir do ano passado.
Hoje, a marca, que encerrou o se-
gundo trimestre com 56 lojas (29

delas franquias), representa um
terço das vendas do grupo.

Ao fim do semestre, a marca
Arezzo, carro-chefe da compa-
nhia, tinha 341 unidades, das
quais 324 franquias.

Das franquias que o grupo
abrirá no próximo ano, 60% serão
com franqueados novos e 40%
com parceiros que já operam lo-
jas da companhia, disse Birman.
Segundo o empresário, boa parte
dos parceiros estreantes está con-
centrado no projeto Anacapri. “É
um perfil de franqueado que não
é apenas um investidor, mas que
acompanha o dia a dia da loja.”

Outra prioridade da empresa é
começar as vendas on-line das
marcas Arezzo e Anacapri. Por en-
quanto, apenas a Schutz opera
nesse canal. “O brasileiro se adap-
tou muito bem a comprar sapatos
pela internet”, diz Birman.

Segundo ele, a companhia quer
manter, nos próximos anos, uma
base de 50 a 60 lojas próprias, para
não se distanciar do consumidor.

A Arezzo teve receita líquida de
R$ 438,7 milhões no primeiro se-
mestre, alta de 21,6% em relação ao
mesmo período de 2012. O lucro
líquido, na mesma comparação,
subiu 32,2%, para R$ 48,4 milhões.

Ex-dona da Jimmy Choo
parte para a ‘v ingança’
Susan Berfield
Bloomberg Businessweek

Durante quinze anos Tamara
Mellon foi a musa, o rosto e as per-
nas da Jimmy Choo, a companhia
de calçados de luxo que ela ajudou
a fundar em Londres em 1996,
com dinheiro dos pais. Os sapatos
de salto alto apareceram regular-
mente na série de TV “Sex and the
City ” e rapidamente se transfor-
maram em objeto do desejo; usá-
los, sugeria uma vida glamurosa e
despreocupada.

A Jimmy Choo transformou-se
em uma empresa avaliada em US$
900 milhões e Tamara passou a re-
ceber uma bela ajuda de custo pa-
ra vestuário e ter à disposição um
maquiador e um cabeleireiro. Ela
foi fotografada em inaugurações
de lojas, festas cheias de celebrida-
des, no tapete vermelho, em férias
em St. Bart, em seu closet, e nua.
Seu casamento em 2000 com Mat-
thew Mellon, um herdeiro de uma
fortuna bancária, foi fotografado
pela “Vo g u e” britânica.

Acontece que durante grande
parte desse período, Tamara se
sentia aflita. Ela diz que os executi-
vos da companhia não gostavam
dela e que foi explorada pelos in-
vestidores de private equity que
bancaram a expansão da empresa.
Foi traída por pessoas próximas,
teve sudorese noturna, ataques de
pânico e estava sempre exausta.

Ela deixou a Jimmy Choo em
2011 com supostos US$ 135 mi-
lhões e ressentimentos suficientes
para encher um livro. E seu título é
“In My Shoes”, que começou a ser
vendido no dia 1º de outubro. “Pa -
ra mim, a verdade é sempre o me-
lhor caminho”, diz ela.

Neste quarto trimestre, Tamara,
que está com 46 anos, está lançan-
do sua própria linha de roupas e
calçados. O nome é Tamara Mel-
lon. Entre cabides de vestidos,
saias e jaquetas em seu escritório
em Manhattan, Tamara está calma,
quase imóvel e sentada bem ereta,
com as mãos no colo. Seus cabelos
estão puxados para trás e presos
num rabo de cavalo. Usa uma saia
de algodão azul escuro e uma blu-
sa preta de cashmere e gola olím-
pica de sua própria etiqueta. Suas
botas de camurça pretas, assim co-
mo todos os calçados de sua cole-
ção, são feitas nas mesmas fábricas
italianas que os sapatos de salto al-
to da Jimmy Choo. Ela colocou nas
botas o nome de Sweet Revenge
(ou doce vingança) e elas serão
vendidas por US$ 1.995.

Tamara diz que a ideia de sua
nova linha já existia quando ela
ainda estava na Jimmy Choo. Ela
vai lançar itens novos a cada mês,
em vez de uma nova colação a cada
estação. A maioria das marcas de
artigos de luxo ainda vende ape-
nas quatro coleções por ano, que
são exibidas meses antes de chega-
rem às lojas. As imitações chegam
bem antes, é claro. “Acho que você
poderia dizer que isso é moda rá-
pida de luxo. É o que somos. Que-
remos coisas novas e as queremos
na estação”, explica ela.

“Tenho agora o luxo de poder
escolher quem eu quero na minha
empresa. E escolhi pessoas éticas e
com bons valores. É muito difícil.”
Uma dessas pessoas é Ronald Pe-
relman, o bilionário investidor
que é amigo de Tamara e assumiu
uma pequena fatia na companhia:
“Confio em seu potencial, seu jul-
gamento e lealdade, mas, acima de
tudo, acho que ela é uma garota di-
vertida, uma grande garota.”

É notável que os alvos que ela
mira em seu livro não incluam as
pessoas das quais ela agora depen-
de: seus novos investidores; Fritz
Winans, seu CEO; as lojas que ven-
derão seus produtos. “Nunca se de-
ve fazer inimigos quando se está
começando uma empresa”, diz
Milton Pedraza, presidente do Lu-
xury Institute, uma firma de pes-
quisas e consultoria.

Tamara conheceu Jimmy Choo
no começo dos anos de 1990. Ela,
moça rica que concluiu os estudos
na Suíça, era uma editora de aces-
sórios da “Vo g u e” britânica que
sempre precisava, de uma hora pa-
ra outra, de calçados personaliza-
dos para sessões de fotografia. Ele
era um jovem fabricante de calça-
dos malásio que morava no East
End de Londres, um mestre da téc-
nica com hábitos de trabalho in-
transigentes. Logo, os leitores mais
perspicazes da “Vo g u e” e s t av a m
procurando Choo e fazendo enco-
mendas por contra própria.

Enquanto isso, Tamara usava
drogas e se esbaldava na vida no-
turna londrina. Após ser demitida
da revista, passou por uma reabili-
tação. Seis semanas depois, saiu
com um plano de negócios: uma
linha Jimmy Choo de calçados
p r e t - à - p o r t e r.

“Eu tive minha cota de demô-
nios. Um deles foi minha mãe e o
enigma dos motivos que sempre a
levaram a me menosprezar”, escre-
ve Tamara, em seu livro. “Mas a ou-
tra força em ação foi um impulso
demoníaco por segurança finan-

ceira, que eu esperava iria me man-
ter afastada de suas garras.” Tama -
ra descreve a mãe, Ann Yeardye, co-
mo narcisista, sociopata e alcoóla-
tra, responsável por sua depressão
adolescente, pelos vícios de adulta
e pela sensação de vitimização.

Ann Yeardye não comentou as
descrições feitas por Tamara. Gre-
gory, irmão de Tamara,é um agen-
te imobiliário em Beverly Hills, é
três anos mais jovem que Tamara.
“Não me lembro de minha mãe co-
mo uma lunática enfurecida”, diz
ele. “É difícil para mim entender de
onde Tamara vem com isso. Acho
que muito disso é sensacionalismo
para vender o livro.”

A Jimmy Choo começou como
uma empresa familiar. O pai de Ta-
mara, Tom Yeardye era o homem
do dinheiro por trás do império
Vidal Sassoon e foi o único investi-
dor que Tamara encontrou, dis-
posto a começar do zero uma mar-
ca de artigos de luxo. Os Yeardye
assumiram uma fatia de 50% na
companhia e Jimmy Choo ficou
com a outra metade.

Logo os problemas começaram
a surgir. Tamara diz que Choo era
incapaz de montar uma coleção, e
que ela e Sandra Choi, sobrinha a
aprendiz de Choo, é que eram as
verdadeiras estilistas.

Cinco anos após a fundação da
companhia, Tamara e seu pai pro-
puseram comprar a parte de Choo,
mas ele não quis vender. Eles re-
correram a uma firma de private
equity, a Phoenix Equity Partners,
que comprou a Choo por US$ 13
milhões e reclamou uma partici-
pação de 51%. Jimmy Choo teve de
se comprometer em jamais falar
sobre a companhia em público
sem permissão – um acordo que os
atuais donos certamente gosta-
riam de ter firmado com Tamara.

A Phoenix foi a primeira de três
firmas de private equity que com-
praram a repassaram a Jimmy
Choo ao longo de uma década.
Nesse período, a companhia pas-
sou de quatro lojas para 110 e seu
valor de mercado passou de cerca
de US$ 29 milhões em 2001 para
quase US$ 900 milhões em 2011.
Mesmo assim, certamente foi tu-
multuado e estressante para a
companhia ser vendida a cada três
ou quatro anos. Para Tamara Mel-
lon, a coisa parece ter sido pior:
por duas vezes ela quase foi expul-
sa da companhia.

Durante esses dez anos, Robert
Bensoussan atuou como diretor-
presidente e depois como mem-
bro do conselho de administra-

ção. Ele havia comandado a Ch-
ristian Lacroix e a Gianfranco
Ferrè e criou a infraestrutura em-
presarial e estratégica que tor-
nou possível o crescimento ace-
lerado da Jimmy Choo.

Tamara, porém, ressentia-se
com o que considerava uma in-
terferência no lado criativo e
questionava muitas das decisões
de negócios. Quando os confli-
tos aumentaram, foi o pai da Ta-
mara que ajudou a resolvê-los.
Mas ele morreu de repente em
2004, deixando a companhia
sem um mediador e Tamara sem
um confidente.

A vida particular de Tamara Mel-
lon também sempre foi tumultua-
da. Ela conheceu Matthew em uma
reunião dos Narcóticos Anônimos
de Londres, em 1998; seis meses
depois, eles estavam noivos. Ela diz
que ele era bipolar; logo depois do
casamento ele começou a usar
drogas novamente e ficava dias de-
s a p a r e c i d o.

O nascimento da filha do casal
não ajudou a mudar seu compor-
tamento. O divórcio ocorreu em
2005 e foi tão comentado pela
imprensa quanto o casamento.

Os Mellon têm hoje uma con-
vivência amigável. Matthew não
respondeu um pedido para fazer
comentários para este artigo.

A Jimmy Choo foi vendida pa-
ra os atuais proprietários, a firma

de private equity Labelux, em
maio de 2011 por quase US$ 900
milhões. Três meses depois, Ta-
mara pediu demissão do cargo
de diretora de criação.

Ela diz que a Labelux se recu-
sou a permitir que alguns estilis-
tas e pessoal da área comercial se
mudassem para Nova York, para
onde ela havia se mudado com a
filha. Diz também que não estava
ganhando o suficiente. E o insul-
to final: ninguém a tentou con-
vencer para ficar.

A companhia emitiu um comu-
nicado sobre Tamara Mellon que
diz: “Tomamos conhecimento de
comentários feitos por Tamara, as-
sociados à promoção de sua auto-
biografia. Sempre seremos agra-
decidos pelo começo que ela deu à
Jimmy Choo e confirmamos que
seu legado está vivo”.

Em 15 de maio, da Itália, Ta-
mara postou no Twitter: “Eu e
Francesco, o mais incrível e últi-
mo fabricante de calçados. De
volta às fábricas!”. Ela diz que
está usando as mesmas fábricas
da Jimmy Choo e os mesmos in-
sumos de qualidade que outros
estilistas usam, mas vai reduzir
suas margens para manter os
preços baixos. Vestidos serão
vendidos por US$ 800 ou perto
disso; uma camiseta de cashme-
re sairá por US$ 295; uma capa
de chuva com motivos de pele

de leopardo sairá por US$ 4.500.
Tamara reuniu à sua volta um

grupo alegre. Seus investidores
são todos amigos: além de Perel-
man, Tory Burch também tem
uma participação. Ela levantou
US$ 4 22 milhões e entrou com
algum capital próprio. Conhece
sua diretora artística, Charlotte
Pilcher, há décadas. Winans, seu
executivo-chefe, foi recomenda-
do por amigos. Ele também veio
da Hudson Bay.

A linha será vendida na Berg -
dorf Goodman, onde o único
executivo da Jimmy Choo com
quem ela se dava bem, Joshua
Schulman, é hoje o presidente.
Ela estará na Neiman Marcus,
que controla a Bergdorf e a Har -
rods. Também estará disponível
no N e t - a - Po r t e r, um site da in-
ternet que vende roupas de esti-
listas famosos.

Em 2000, a Jimmy Choo foi a pri-
meira marca a concordar em ter
seus produtos vendidos no site. Ta-
mara Mellon espera criar seu pró-
prio site, além de butiques em Lon-
dres e Nova York no ano que vem.
“Se for bem sucedida, ela conse-
guirá mais dinheiro quando preci-
sar ”, diz Howard Davidowitz, con-
sultor especializado em varejo.
“Tudo é perdoado se você ganha
dinheiro, nada é perdoado se você
perde dinheiro.” (Tradução de Ma-
rio Zamarian)

Brunoro planeja alternativa ao X-Games no PR
Es p o r t e s
Letícia Casado
De São Paulo

A consultoria em negócios es-
portivos Brunoro Sport Business
(BSB) está estudando como vai or-
ganizar o campeonato de esportes
radicais (como moto e skate) pro-
gramado para abril de 2014 em
Foz do Iguaçu (PR). O torneio vai
substituir o X-Games, evento do
grupo americano de mídia ESPN,
da Walt Disney, e realizado por
quatro dias em abril.

O evento da BSB foi batizado
provisoriamente de projeto “Bra -

sil-X”. Desde quinta-feira, quando
a ESPN comunicou que não faria
mais as etapas internacionais do
X-Games pois não ofereciam retor-
no financeiro, a BSB estuda fazer
um campeonato similar, diz Mar-
celo Doria, presidente da BSB. A
ESPN cancelou as etapas de 2014 e
2015 em quatro países (Brasil, Es-
panha, França e Alemanha) e man-
teve as duas que acontecem nos Es-
tados Unidos. A quebra do contra-
to não implica em multa.

O X-Games em Foz do Iguaçu re-
cebeu R$ 20 milhões, entre patro-
cínio privado, público e aporte da
BSB. Foram aplicados recursos em
terraplanagem, fibra ótica e ilumi-

nação do local. Foi o maior investi-
mento feito pela BSB, e o maior tor-
neio de esporte radical da América
Latina. “A infraestrutura está lá, foi
investimento para três anos de tor-
neio. Lamentamos pela ESPN, mas
vamos fazer de novo”, diz Doria.

A edição deste ano do X-Games
arrecadou R$ 2,3 milhões em bi-
lheteria e gerou impacto de R$
42,5 milhões na economia local.
Os turistas eram, na maioria, jo-
vens universitários com alta renda
familiar, e gastaram em média R$
1.042, segundo a BSB.

A BSB também estuda como se-
rá feita a transmissão, que ficou a
cargo de RedeTV! e ESPN em 2013.

A BSB decidiu trabalhar com es-
portes radicais em 2010, quando
planejava os dez anos seguintes.
Em 2011, recebeu um convite da
ESPN para participar da concor-
rência para a escolha das cidades-
sedes do X-Games fora dos EUA.

Em julho daquele ano, 40 sele-
cionados de 29 países participa-
ram de conferência em Los Ange-
les na qual a ESPN detalhou o pro-
cesso de escolha e os direitos de
transmissão, patrocínio e licencia-
mento da marca. Quatro empresas
brasileiras, além da BSB, concorre-
ram —as outras defendiam São
Paulo e Rio como sedes. O resulta-
do saiu em maio de 2012.

Curtas

Walmart na China
O grupo americano de varejo

Wa l m a r t está de olho em aquisi-
ções na China, segundo um alto
executivo regional, um mercado
onde seus concorrentes estão em
franca expansão e no qual a vare-
jista tem se esforçado para copiar
o sucesso que alcançou nos Esta-
dos Unidos, segundo informações
da Dow Jones. A rede, que conta
com 398 lojas em 118 cidades chi-
nesas, está à procura de potenciais
alvos de aquisição para conquistar
participação de mercado em loca-
lidades onde ainda não é a primei-
ra ou a segunda colocada, disse
Scott Price, executivo-chefe da di-
visão Ásia do Walmart.

Reação da Sotheby’s
A casa de leilões S o t h e b y 's in -

formou na sexta-feira que ado-
tou uma cláusula que limita a to-
mada de controle, conhecida co-
mo “poison pill”, dois dias após o
fundo Third Point do investidor
ativista Daniel Loeb aumentar
sua fatia na empresa. Os fundos
de US$ 13 bilhões de Loeb que-
rem mudar o comando da Sothe-
by ’s devido a fracos resultados fi-
nanceiros e perda de mercado
para a rival C h r i s t i e's . A “poison
pill” será acionada se qualquer
investidor, com exceções, com-
prar mais de 10% das ações ordi-
nárias da Sotheby's, impedindo
tentativas hostis de aquisição.

SYLVAIN GABOURY/PATRICKMCMULLAN.COM

Tamara Mellon, ex-Jimmy Choo, está lançando sua grife: “Você poderia dizer que isso é moda rápida de luxo”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
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