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Atualmente, a empresa é considerada top of mind pelos 

consumidores brasileiros. 

A parceria com a Adyen

Em 2014, a Adyen foi escolhida como a plataforma de 

pagamentos da Arezzo&CO, pois a marca buscava um 

fornecedor que entregasse inovação sem paralelo no mercado 

e pronta para integração com a hyrbis, conhecida marca de 

software de comércio eletrônico multinacional da alemã 

SAP, que suporta as vendas do site da empresa. O processo 

de escolha de um novo serviço de pagamento fez parte das 

atualizações que a Arezzo&Co faz constantemente em seu 

e-commerce. A empresa queria reformular os sistemas que 

sustentavam seu comércio eletrônico e saíram à procura 

de desenvolvedores das tecnologias mais avançadas, com 

soluções que acompanhassem suas metas de aprimoramento 

de serviços.

“Escolhemos a Adyen porque buscávamos um parceiro que 

pudesse tornar possível a visão da Arezzo de um comércio 

digital multicanal, que fortaleça nossa rede física e auxilie 

uma expansão entre fronteiras", diz Maurício Bastos, Head 

de Omni-commerce da Arezzo&CO.

Arezzo&CO
Otimizando os negócios por meio 
da estratégia de pagamento

Introdução

A Adyen foi fundada em 2006 por uma equipe de profissionais 

do setor de pagamentos com uma única e direta proposta: 

oferecer inovação constante para o mercado. A empresa 

está presente em seis continentes e conta com mais de 

300 colaboradores. Atualmente, a Adyen fornece soluções 

avançadas de pagamento a mais de 4.500 clientes e sua 

tecnologia foi desenvolvida e é atualizada constantemente. Isso 

nos dá a flexibilidade e o controle necessários para atender as 

crescentes demandas das empresas mais inovadoras e lançar 

novas funcionalidades continuamente. 

Fundada em 1972, na cidade de Belo Horizonte, MG, pelos 

irmãos Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo&CO é hoje a 

maior companhia de varejo de calçados femininos da América 

Latina. Além da conhecida loja que dá nome ao grupo, fazem 

parte dos negócios da empresa as marcas Anacapri, a Schutz, 

Alexandre Birman e Fiever. Hoje a rede de franquias Arezzo 

possui mais de 356 lojas distribuídas em 180 municípios e está 

presente em todos os estados brasileiros.  

A marca nasceu da inspiração e desejo da família Birman de 

ligar a produção à moda italiana, no contexto dos anos 70, 

em meio à grande influencia da moda europeia no mundo. 



www.adyen.com

"Nós tivemos as nossas necessidades atingidas com funcionalidades em constante inovação, códigos abertos 

para otimizar a comunicação com a nossa tecnologia de e-commerce, tudo isso em uma plataforma única, 

robusta, transparente, simples e com suporte técnico 24/7."

 Maurício Bastos, Head de Omni-commerce da Arezzo&CO

Além da integração, era necessário um parceiro que conseguisse 

unir as marcas da empresa em uma única plataforma 

tecnológica, na web e também em dispositivos móveis. 

"A experiência do usuário é o aspecto mais importante do 

nosso comércio digital, assim, independente do tipo de 

navegação, o checkout teria que ser o mais descomplicado 

possível. A Adyen tornou isso possível", diz Bastos. 

Rollout e resultados

Com a extensão da Adyen, a empresa se beneficiou de um 

processo de integração fácil e rápido e pôde oferecer todos os 

métodos-chave locais de pagamento. A conveniência de pagar 

da maneira que preferem e confiam se tornou uma maneira 

estratégica de fidelizar os clientes das marcas Arezzo&CO 

e, por consequência, as taxas de conversão aumentam 

significativamente na fase de checkout.

Diferenciais da plataforma Adyen 

A plataforma da Adyen, ainda disponibiliza em seu backoffice 

diferentes tipos de análises e relatórios detalhados sobre 

transações em diversos países, auxiliando a tomada de decisões 

comerciais. 

"A ferramenta de dados segmenta a origem das receitas 

e tem nos ajudado bastante em nossas estratégias de 

expansão de negócios", diz Bastos. 

Ainda segundo ele, o conceito one-stop shop da Adyen agrega 

uma vantagem considerável aos negócios, reduzindo os 

custos associados a múltiplos provedores de pagamentos, em 

diferentes mercados. 

Planos para o futuro

A Arezzo é uma empresa brasileira com visão global e buscava 

um parceiro para concretizar seus planos de expansão em 

diferentes canais e integrar suas marcas. 

"Nosso objetivo é a expansão de nossos negócios digitais, 

baseada em inovação, para garantir a melhor experiência 

de compra ao usuário", finaliza Bastos. 


