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Empresa amplia número de franquias e investe R$ 25 mil por loja em ações de marketing  
 
Modelagem inovadora, material de qualidade, aerodinâmica diferenciada e sensualidade nas 
curvas são elementos tão fundamentais na hora de escolher um carro quanto uma sandália. A 
diferença é que no caso do calçado feminino, todos esses elementos são analisados rapidamente e 
no ponto de venda. Tradicionalmente os especialistas definiam a venda de calçados para mulheres 
como um processo de sedução. "O comportamento das mulheres está mudando. Hoje, a beleza 
não é o único argumento que vale na hora da compra", diz o diretor da Arezzo, Anderson Birman.  
 
"As mulheres estão mais complexas. E o negócio de fazer sapatos para elas, também.  
 
Terceirização da produção  
Aos 30 anos, a Arezzo já tem tradição de promover estratégias de crescimento pouco 
convencionais que acabam sendo bem sucedidas. Por exemplo: em 1999, a empresa trocou as 
fábricas próprias pela terceirização da produção. Hoje, mais de cem manufaturas transformam os 
desenhos de calçados, bolsas e acessórios criados pela equipe de designers da Arezzo nas peças 
que são vendidas nas 200 lojas franqueadas da marca - que em 2003 devem chegar a 232 - 
espalhadas em 25 capitais e 90 cidades brasileiras. Ano passado foram 3 milhões de peças ao 
preço médio de R$ 100 distribuídas na rede de franquias e em lojas multimarcas que geraram um 
faturamento (nos pontos de venda) em torno de R$ 300 milhões.  
 
A despeito de deixado em suspenso seus planos de abrir uma loja em Nova York que iniciaria sua 
operação no Exterior, a Arezzo possui a maior rede de lojas de varejo da América do Sul. "Não 
queremos exportar sapatos e sim o conceito Arezzo em forma de franquia", esclarece o 
empresário.  
 
Birman diz que seu negócio é feito de três partes: imagem, produto e relacionamento. "A imagem 
da marca já estabelecida. Os produtos - como é característico do mundo da moda - exigem uma 
busca eterna por diferenciação. Portanto, o relacionamento é a área onde empresa pretende 
focalizar suas estratégias de marketing", diz Birman. "Fazer propaganda nos meios de 
comunicação custa caro e seus resultados são difíceis de medir", diz o empresário. "Já o com o 
investimento em treinamento percebemos que a relação custo-benefício é muito melhor e gera 
efeitos mais duradouros", afirma. Este ano a empresa pretende manter o investimento médio de 
R$ 25 mil por loja em ações para intensificar o relacionamento com seus franqueados. Em 2002, a 
Arezzo colocou R$ 5 milhões nesse projeto de treinamento que se dirige a um público de 2.200 
vendedoras e gerentes de lojas em todo o país que são informadas sobre as dez coleções que a 
empresa lança por ano.  
 
"Estamos capacitando o pessoal de loja para informar a consumidora não só sobre tendências de 
moda e estilo como também no uso correto do produto", diz Birman. "Queremos incentivar a 
venda sadia, que é a que gera fidelidade à marca", diz. Segundo ele, as consumidoras precisam 
ser bem orientadas para que a imagem da marca seja preservada.  
 
Relação de confiança  
"Além de concluir a venda de um par de sapatos em particular, um profissional bem treinada é 
capaz de desenvolver um relacionamento de confiança com a compradora e evitar que uma 
compra desastrada atrapalhe a relação da cliente com a marca ou - horror! - a leve, por 
insatisfação, a comprar do concorrente. A orientação na Arezzo é que é preferível indicar outra 
loja e ser simpático do que vender algo que vai gerar antipatia à marca.  
 
 
 
 
 
 



"Com os orçamentos cada vez mais apertados, ninguém quer comprar sapato desconfortável e 
perder o investimento", diz o empresário. Birman diz que a alquimia de estabelecer preços está 
cada vez mais complicada. "O preço tem de estar no alcance da consumidora e esse valor é fixo, 
mas os insumos são em dólar", diz. kicker: Como a decisão de compra se dá nas lojas, o 
investimento de melhor retorno é o treinamento  
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