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Revitalizar é a regra do momento. Com novo visual, a rede de calçados Arezzo, que já 
conta com 186 lojas, quer abrir novas franquias e reformar as antigas. O novo 
formato, chamado de "conceitual", segundo Juarez Augusto Barboza Leão, gerente 
comercial e de franquias, é mais moderno e impactante. Até o final deste ano, mais 
nove lojas devem ser abertas dentro do novo estilo e, para o ano que vem, a metas é 
de que mais 25 entrem em funcionamento. 
 
- A loja é mais colorida e, como um camaleão, a cada novo lançamento, muda de 
visual. As paredes são pintadas de acordo com a troca de coleção - diz Leão. Segundo 
ele, existe ainda vantagem operacional, já que o custo das novas lojas é parecido com 
o do formato atual.  
 
Como franqueada-piloto do projeto de modernização, na loja do Fashion Mall, Graça 
Sepulveda diz que o novo modelo envolve mais o público. "A porta toda aberta foi uma 
grande sacada, pois convida o cliente a entrar", explica. No entanto, segundo ela, sua 
loja é pequena e terá que sofrer adaptações para melhorar a exposição do produto.  
 
- O projeto inicial vai sendo modificado, dependendo da necessidade operacional da 
loja. Mas acredito que estamos próximos da loja ideal - acrescenta.  
 
A versatilidade, não só na arquitetura, mas também nos produtos é apontada pelo 
proprietário da empresa, Anderson Birman, como grande diferencial. 
 
- A Arezzo tem que ser versátil para atender de Norte a Sul do País. Enquanto no 
Nordeste faz 40 graus, no Sul faz dois. Uma das diferenças da franquia é ter uma linha 
de produtos que se adequa ao clima de cada local - afirma Birman, que diz ter como 
estratégia lançamentos a cada 45 dias, com 150 novos modelos, além de dois grandes 
lançamentos anuais, das coleções de Inverno e Verão. 
 
Para abrir uma loja da Arezzo, que tem, em média, 50 metros quadrados, o 
investimento inicial é de R$ 255 mil. Destes, R$ 40 mil são para a taxa de franquia, R$ 
115 mil, para reformas e instalações, e R$ 100 mil, para estoque de dois mil pares.  
 
Além disso, é necessário ter R$ 50 mil de capital de giro. Royalties e propaganda são 
cobrados juntos em uma taxa de 42% sobre as compras. O investimento é 
considerado alto pelo consultor e instrutor do Sebrae-RJ Álvaro Martins Carneiro, que 
também alerta para a diminuiç ão do poder aquisitivo da população brasileira.  
 
Segundo ele, mesmo que o negócio seja voltado para classes mais altas, pessoas com 
poder de compra podem até comprar sapatos fora do País. "Porém, os riscos do 
negócio são atenuados pelo fato da marca ser bem conhecida no mercado", diz 
Carneiro, que avalia em médio o risco do investimento em uma franquia.  
 
O Rio de Janeiro, apesar da grande quantidade de franquias, ainda comporta duas 
lojas no Leblon e em Ipanema e outras fora da capital. Uma das novidades na 
expansão da rede é o estado de Minas Gerais, terra natal da empresa. Antes reservado 
para a família, com a construção de novos shoppings na região, o Estado será mais 
uma opção para novos investidores, segundo o franqueador. O Rio Grande do Sul, 



onde fica a fábrica da Arezzo, com apenas quatro lojas, também está nos planos da 
empresa. 
 
- Nas áreas já exploradas, a prioridade de expansão será dada aos atuais franqueados. 
Mas estamos sempre dispostos a agregar novos - observa Leão, que diz serem 
preferenciais lojas de shopping, em função da segurança e de custos mais baixos com 
reformas de imóvel. Lojas de rua, muitas vezes situadas em casarões antigos, exigem 
grandes obras para se adequar ao novo modelo empregado pela Arezzo. Segundo ele, 
a importância dada à marca pelas administradoras dos malls garante boas negociações 
de preços de aluguéis e outros encargos. 
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Raio x 
>> Investimento inicial: R$ 255 mil (inclui taxa de franquia, montagem e estoque) 
>> Taxa de franquia: R$ 40 mil 
>> Capital de giro: R$ 50 mil 
>> Taxa de royalties e taxa de publicidade: 42% sobre compras 
>> Área: 50 metros quadrados 
>> Número de funcionários: 7 
>> Retorno do investimento: entre 36 e 48 meses 
>> Faturamento médio mensal: R$ 75 mil (R$ 1,5 mil por metro quadrado) 
>> Margem de lucro: não informa  
>> Risco: médio, na avaliação do consultor Álvaro Martins Carneiro 
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