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APARENTEMENTE PEQUENOS E CONQUISTAM
GRUPOS DE CLIENTES ATIVOS E FIÉIS

R
OUPAS, BRINCOS, SAPATOS,
QUALQUER ITEM NOVO NO
GUARDA-ROUPA É QUASE UM
MOTIVO PARA SORRIR. CON-

SUMIR PARECE SER UM DOS VERBOS PREDILE-
TOS DOS BRASILEIROS. Ir a uma loja, es-
colher cor e tamanho pode ser um di-
vertimento para muitos, mas há quem
ache o programa uma tortura. A apo-
sentada Jaci Chaves é uma delas. Ela
mede cerca de um metro e meio, e cal-
ça sapatos tamanho 33. "E um pesade-
lo comprar sapatos para mim. Quando
era nova, mandava fabricar sapatos,
principalmente os de festa. Mas a sapa-
taria não existe mais e agora é impossí-
vel achar algo que me sirva", diz Jaci.
Ela conta que há tempos compra cal-
çado número 34, usa duas palmilhas
para conseguir andar e mesmo assim
tem dificuldades. "E impossível achar

sapatos de adulto no meu tamanho.
Preciso comprar calçados para crianças
se quiser andar sem palmilha", enquan-
to fala, ela mostra um chinelo com per-
sonagens infantis.

Como a aposentada, muita gente
tem problemas para encher o armário.
O chef de cozinha Emanuel Bassoleil
conta que também teve muita dificul-
dade em achar um sapato que lhe ser-
visse. Dono de um pé 47 - ele mede
1,90 metros - diz que sofria quando
adolescente. "Com 14 anos eu já calça-
va 46. Nas festinhas de aniversário, eu
dançava com as meninas e sempre pi-
sava nos pés delas. Achava que o único
problema era o tamanho do meu pé", •
lembra Emanuel. Francês, e há mais de
dez anos no Brasil, ele viajava muito
para comprar sapatos e mesmo no ex-
terior era difícil encontrar algo que lhe

servisse. "Podia comprar tênis nos Es-
tados Unidos e sapatos em duas lojas
em Paris, mas mesmo assim não era fá-
cil achar algo que me agradasse 100%",
desabafa. Hoje, Emanuel é um dos
clientes fiéis da Casa Eurico, uma das
poucas lojas especializadas em sapatos
de tamanhos grandes. "Aqui no Brasil,
só compro lá, pois encontro boa diver-
sidade de modelos, impossível de ver
em outros estabelecimentos", diz ele.

Acaso do destino ou não, o proble-
ma de Emanuel foi resolvido por causa
de uma idéia ousada do alemão Eurico.
"Meu avô abriu a loja em 1938. No
começo, vendíamos todos os tipos de
sapatos", explica Claudia Rosenthal,
neta e atual proprietária da loja.
Naquela época, a grande concentração
de estrangeiros no bairro de Moema
exigia uma demanda de sapatos com »



C O M P O R T A M E N T O

numerações maiores e o comerciante
resolveu tirar proveito da situação. "Por
causa da guerra, uma fábrica que fazia
muita exportação estava com o estoque
parado e não conseguia vender. O dono
ofereceu para o meu avô, ele comprou e
daí em diante começou a investir nesse
mercado", conta Claudia. A loja foi assu-
mindo a especialização aos poucos e hoje
é sinônimo de alívio para muitos. Se-
gundo a proprietária, a cada mês passam
pela loja três mil clientes e a média de
vendas chega a cinco mil pares.

A idéia duvidosa de fugir do padrão
brasileiro vingou. Atualmente, a Casa
Eurico tem três filiais na cidade de São
Paulo e as compras on-line superaram
as expectativas de Claudia. "Nossos
clientes ficaram satisfeitos com essa
possibilidade. Entregamos no Brasil to-
do e, quando necessário, trocamos o pe-
dido. Tem gente que depende de nós.
Imagine a dificuldade que uma mora-
dora de Manaus tem para achar um
sapato tamanho 41!"..

Outra aposta que também deu certo
foi a da Palank Fashion, confecção
feminina que trabalha com tamanhos
grandes. A produção da rede, que soma
sete lojas em São Paulo, foge das regras
que combinam moda com biotipo.
Mônica Angellotti, proprietária da
Palank, começou vendendo roupas com
os tamanhos convencionais. "Percebi
que o 'XG' esvaziava da prateleira antes
dos outros tamanhos e então percebi o

que estava faltando no mercado. Se é
bonito no tamanho 38, pode ser no 56
também", diz Angellotti. Ela não revela
os valores investidos, mas garante que os
negócios vão bem. "Dá mais lucro
porque pegamos um setor específico.
Para se ter uma idéia, na época que o 'É
o Tchan' estava na moda, confeccio-
namos o shortinho da Carla Perez. Ven-
deu que nem água!".

A consultora de moda do Senac,
Denise Moraes, acredita que o Brasil
ainda tem muito a explorar no mercado
de "tamanhos especiais". Segundo ela,
muitas pessoas se sentem de alguma
forma excluídas por não encontrar as
numerações adequadas com facilidade.
"Alguns fabricantes vêm fazendo coisas
diferentes e exploram as modelagens.
Poucos, mas existem", diz ela. Na
opinião de Denise, a falta de opção para
os consumidores acontece por conta de
uma questão cultural. "Nos Estados
Unidos, podemos comprar em qualquer
loja de departamento roupas de ta-
manhos grandes e bem coloridas. Se a

JACI CHAVES
SAPATOS DE
CRIANÇA

pessoa gosta de usar vermelho, ela não
quer saber se a cor emagrece ou engor-
da. Ela quer se sentir bonita usando o
que gosta", diz a consultora.

O BOM NEGÓCIO

DA CUSTOMIZAÇÃO

Seja um sapato número 47 ou um
short tamanho 56, o consumidor quer
que seus desejos sejam atendidos. Não
só para suprir suas necessidades, mas
para a satisfação pessoal. Atentas a esse
comportamento, grandes empresas co-
meçaram a dar características peculiares
aos seus produtos para que o cliente se
sentisse mais atraído e abriram os olhos
para a fabricação sob encomenda. O fe-
nômeno da customização vem ganhan-
do força e atinge o público-alvo de
qualquer empresa: os que querem gastar.

Escolada no ramo de customização,
a Nike também oferece suas linhas com
milhares de opções de cor e ainda dá
oportunidade ao cliente de ter seu
nome estampado no produto - tudo
feito on-line e com garantia de entrega
na porta de casa. Há quem diga que o
negócio é arriscado. A verdade é que a
novidade agrada aos consumidores
mais endinheirados e não parece que
vai sumir tão cedo.
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