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A marca Arezzo representa cerca de 60% do faturamento  bruto da Companhia

Visão Geral da Marca
Atualização
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Marca top of mind no setor, entre as 30 marcas mais valiosas do 
Brasil

Distribuição homogênea em todo território nacional

Maior rede de calçados femininos do Brasil

Foco constante em inovação de produtos

Evolução do seu modelo de loja, com forte aceitação pelo 
público alvo

Perfil da 

Marca

Público 

Feminino 

Alvo

Volume de 

Vendas 3
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Notas:

1. Pontos de Venda (2T13): P = Lojas Próprias; F = Franquias Nacionais; MM = Lojas Multimarcas (mercado doméstico); EX = Exportações.

2. % receita bruta (2012)

3. (UDM = últimos doze meses  - 2T13). A receita bruta não inclui as Outras Receitas (não produzida pela marca).

4. % receita bruta total (últimos doze meses – 2T13)

% Rec. 

Bruta.2



Mudanças certas na hora certa marcaram a construção  da marca líder no 
mercado de calçados femininos no Brasil e principal  marca do grupo

Arezzo
Histórico: Evolução da marca

Década de 70

Década de 80

Década de 90

Década de 2000 a 2013

Fundada em 1972, sempre 

com foco em produto e 

marca, com lançamento do 

primeiro sucesso nacional

Modelo industrial 

verticalizado, produzindo

1,5 milhões de pares no ano

Em 1986, 

primeira 

franquia

Inaugura a 1ª flagship na 

Oscar Freire – SP e 

transferência do P&D e 

outsourcing da produção no 

Vale dos Sinos

Forte estratégia em 

comunicação e marketing

Inovação em conceito de loja e expansão 

dos canais de distribuição

Lojas Próprias

Franquias

Multimarcas

Consolidar a 

posição de líder 

de mercado

Consolidar a 

posição de líder 

de mercado

17

332

994

Premiada como  

Melhor Franquia do 

Brasil

Fast Fashion

7 a 9 coleções no 

ano
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Atualização da marca
Ações do sell-out
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ATRAIR

CONVERTER

FIDELIZAR



Campanha Verão 2014

Atualização da marca
Ações do sell-out
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Ações para atrair a consumidora a loja e reforçar a  identidade da marca

Pontos de contatos múltiplos para reforçar a marca e a identidade do produto

Divulgação via mídia impressa e online em todas as capitais do país

+ 77 páginas e 27.322.620 leitores + 3.167.463 impactados 
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Ações do sell-out
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Promover a marca como ícone nos principais 

Editoriais de Moda

Mídia online: extrapolar os limites do 

produto

Marca presente em diversos momentos e 
interfaces da consumidora 

Reforçar o perfil Fast Fashion nos canais 
especializados

� Novo site institucional
� Posts diários com tendência de moda, 

produtos e lifestyle
� Parceria com blogueiras e formadoras de 

opinião

Ações para atrair a consumidora à loja e reforçar a  identidade da marca

� Promoção da marca em sites de influentes 
jornalistas

� Editorial de revistas conceituadas de moda 
(Ex.: Harper’s Bazaar Brasil e Vogue Brasil)
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MOB PARTY: o Verão invadiu a Arezzo dia 06 

de agosto

Vitrine e Ambientação: cartão de visitas da 

marca

Renovação semanal para estimular 
constantemente o desejo de consumo

Virada de coleção sincronizada - maior 
impacto e antecipação da concorrência, 
com geração de enorme exposição da 

marca em rede social

Ações para atrair a consumidora à loja e reforçar a  identidade da marca



Atualização da marca
Ações do sell-out
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Foco na conversão através de ferramentas de estímul o do consumo

� Treinamento de Moda e 
Varejo

� Materiais de suporte as 
vendedoras

� Manual de operação de 
Varejo

CapacitaçãoCapacitação MotivaçãoMotivação AçãoAção

� Campanhas Mensais 
Motivacionais de Venda 

� Metas individuais e com 
acompanhamento diário

� Convenção Nacional de 
Vendas

� Material de suporte  à 
Venda (Ex: Pocket Arezzo)

� Ações de PDV para 
estimular a compra (Ex: 
10x)

Cada oportunidade de venda deve ser tratada como única: não 

deve ser desperdiçada.

A equipe precisa 
estar preparada,

Com a motivação 
de bater as metas,

E as ferramentas 
adequadas à mão.



Atualização da marca
Ações do sell-out

Fidelização para estreitar o relacionamento com as c onsumidoras e promover 
uma experiência de compra diferenciada

Pós VendaPós Venda

� Ações direcionadas

� Telemarketing estruturado

� Ação CRM Natal

� Programa de CRM

� Mailing atualizado

� Cadastro de perfil das clientes
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Nova estratégia oferece melhor feedback do sell-out , maior frequência de best-
sellers nas lojas e assertividade nas coleções

Arezzo
Inovador modelo de suprimento
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Estratégia de coleção

1

2

3
Foco no sell-out
Nova dinâmica de sell-in com mapa de compra 
sugerido proporciona maior agilidade no processo, 
permitindo foco ainda maior no sell-out

Suprimento flexível ao perfil de moda
Quantidade e frequência de coleções leva em 
consideração ciclo de vida do produto, com maior 
disponibilidade dos best-sellers

Coleções cada vez mais assertivas
Maior agilidade para incorporar informações do sell-
out nas reposições e desenvolvimento de produtos 
aumenta a eficiência da coleção



A Arezzo continua investindo fortemente em processos p ara detalhar o 
desenvolvimento e planejamento de compra

Arezzo
Processo PREV = Coleções mais assertivas
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Planejamento de coleção

Revisão de coleção

Edição de coleção

Planejamento de Volume

V

� Prever tendências, a fim de garantir maior 
assertividade da coleção

� Prever volumes, com o intuito de identificar 
o tamanho de compra ideal para cada loja

� Prevenir remarcações, para aumentar o 
mark-up médio das lojas

� Prevenir falta de estoques, para 
incrementar o volume de vendas



Os produtos agora tem seu ciclo de vida planejado d e acordo com conteúdo de 
moda que apresentam

Arezzo
Suprimento flexível
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Ciclo de vida

Coleção

Continuáveis

Perenes

Showroom

Complemento 
moda

Fast fashion

Basics

Classic

Modelo de suprimentos

� Principais viradas de coleção, com maior 

conteúdo de moda, apresentadas em desfile

� Complemento com base em informações mais 

recentes de moda, ofertadas via e-showroom

� Reposição automática de best sellers e seus 

variantes com base na leitura do sell-out

� Seleção de modelos existentes com boa 

performance histórica de sell-out em cores da 

estação para reposição automática com grade 

aberta

� SKUs com ótimo histórico de vendas e giro 

para reposição automática com grade aberta



Novo modelo de atendimento aos franqueados permite acessar um maior número 
de produtos em menor tempo, reduzindo o lead time no  processo de compra  

Arezzo
Novo showroom = Foco no sell-out
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Dinâmica de desfiles no showroom 
permite visualizar a totalidade da 
oferta de sapatos e bolsas

Mapa de compra possibilita que o 
franqueado acompanhe o mix de 
produtos comprados para sua loja

Sugestão de compras de acordo 
com o perfil da loja de cada 
franqueado

Produtos relacionados e mapas de 
compra permitem montar uma 
coleção balanceada em temas, 
categorias e faixas de preço

����

����

����

����



O e-showroom permite que o franqueado monte a sua l oja com maior 
velocidade e assertividade, conhecendo toda a coleç ão

Arezzo
Complemento Moda + E-showroom
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Book de temas

Produtos relacionados

Características do produto

Mapa de compra por 
categoria e faixa de preço

� Todas as informações necessárias ao 
franqueado são fornecidas antes de iniciar 
o processo de compras

� Conhecimento de todos os produtos da 
coleção

� Compra por categoria e faixa de preço

� Acompanhamento do mapa da loja durante 
a compra

� Mais tempo disponível para o franqueado e para o time comercial nas lojas físicas

� Maior economia e conforto para a apresentação de coleções menores

� Experiência de compra muito próxima da presencial
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Produtos Basics com reposição automática garantem a disponibilidade de 
best-sellers continuáveis na rede, de forma a aumen tar vendas a preço cheio

Arezzo
Basics

Mais de 20% de crescimento 
nas vendas semanais

21%
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As mudanças trazidas pelo GTM Arezzo já começam a trazer  resultados para a 
rede

Arezzo
Resultados GTM 

Crescimento acelerado nas vendas de bolsas , em função do 
melhor mix com reforço das faixas de preço médias����

����
Produtos Basics com reposição automática com performance 
acima do planejado

���� Maior markup realizado das lojas durante a virada de coleção

���� Forte satisfação dos franqueados com o novo modelo de sell-in



O projeto GTM Arezzo é mais uma etapa no saudável r elacionamento de 
longo prazo que a Arezzo&Co mantém com seus franquea dos

Parceria de sucesso: “ganha-ganha” Concentração das Franquias por Operador

Contrato de 5 anos Payback médio de 40 meses 2

100% de adimplência

96% de satisfação dos franqueados 1

Selo de Excelência em Franchising nos últimos 8 anos 
(ABF)

Melhor Franquia do Brasil (2005) e do setor por 7 anos 
desde 2004

4 ou mais 
franquias

1 franquia

2 franquias

3 franquias

49%

10%

27%

15%

(Quantidade de Operadores por Quantidade de Franquias Detidas)
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Notas:

1. 96% dos franqueados atuais indicaram que abririam uma franquia caso

não fossem franqueados

2. Vendas anuais de R$2.330 mil + investimento médio inicial de R$ 600 mil

+ capital de giro de R$ 414 mil

� Intenso treinamento de varejo

� Suporte constante: média de 6 lojas por consultora e 22 
visitas por loja/ano

� Sólido relacionamento e suporte constante ao franqueado 

� Sendo lojas monomarca, as franquias reforçam o branding 
em cada cidade nas quais estão localizadas

Arezzo
Resultados GTM 



O novo projeto arquitetônico da Arezzo destaca ainda ma is nossos produtos

Arezzo
Projetos Arquitetônicos
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Com novas prateleiras e nichos, 
conseguimos aumentar em 50% 
o número de modelos 
expostos em loja

Fachada remete à trama 
utilizada nas solas dos 
produtos, formando o símbolo 
“ZZ" da marca

Estantes suspensas em todo 
o perímetro da loja com 
iluminação que realça o 
produto

Produtos em destaque no 
centro da loja

Próximo ao caixa, expositor 
dedicado para acessórios 
permite adicionar peças no 
atendimento

A melhor distribuição dos 
móveis permite maior 
conforto  às clientes que 
estão sendo atendidas



Iguatemi Ribeirão Preto - SP

Ilha Plaza - RJ

Expectativa de 24 lojas da marca Arezzo no novo projeto a rquitetônico em 2013

Arezzo
Projetos Arquitetônicos
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Shopping Iguatemi -SP

Diamond Mall - MG

Aldeota - CE

Shopping Goiabeiras - MT

BH Shopping - MG

Shopping Moinho dos Ventos - RS

Shopping Natal - RN

Pátio Batel - PR

Shopping Buriti - GO

Manauara Shopping - AM 

Araras - SP

Plaza Niterói - RJ

Ipatinga - MG

Rua Catalão - GO

Salvador Shopping - BA

Shopping Metropolitano - RJ

Ariquemes - RO

Shopping Ibirapuera - SP

Cadima Shopping - RJ

Shopping Morumbi - SP

Shopping Anália Franco - SP

Legenda

Inaugurada

Projeto em execução

Praia do Canto - ES



Novo projeto arquitetônico da loja da Rua Oscar Freire,  em São Paulo 

Arezzo
Projetos Arquitetônicos
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� Comunicação digital 
permite veiculação 
das campanhas 
publicitárias no PDV

� Projeto de grande 
impacto reforça a 
identidade e o 
posicionamento da 
marca

� 250 m² - maior loja
da rede

� Maior e melhor 
exposição de 
sapatos e bolsas


