
Como badalar o sapato brasileiro lá fora  
Vanessa Barone 
 
Francesca Giobbi abre loja em Tóquio e comemora vendas para lojas italianas: participação em 
feiras ajudou na expansão   
 
Depois de lançar as tendências para a próxima estação, no mercado interno, os fabricantes de 
sapatos brasileiros partem para o exterior para tentar ganhar espaço nas vitrines 
internacionais. De 9 a 11 de março e depois de 15 a 18, uma comitiva da Francal (Feira 
Internacional de Calçados, Acessórios de Moda, Máquinas e Componentes) estará nas feiras 
GDS, na Alemanha e a Micam, na Itália, respectivamente. O objetivo é lançar a campanha 
"Uma Paixão Mundial" sobre as vantagens dos calçados brasileiros.   
 
No fim do mês, a designer de calçados Francesca Giobbi inaugura sua primeira loja em Tóquio 
- uma "shop in shop" na TSquare. A loja pertence ao grupo de mesmo nome, que já distribui 
os calçados de Francesca no Japão. No segundo semestre, a designer abre uma butique em 
Nova York.   
 
"Estamos fazendo uma peregrinação em busca de compradores internacionais", afirma Abdala 
Jamil Abdala, presidente da Francal - que tem edições anuais há 39 anos. A próxima será em 
julho. "Estamos lançando uma campanha inédita de valorização do calçado brasileiro." 
Segundo Abdala, os sapatos com valor agregado tem todas as condições de impressionar o 
varejo internacional.   
 
Além de estar presente lá fora, a Francal também está anunciando nas revistas de moda que 
circulam nas feiras européias, para angariar visitantes para o evento no Brasil. A idéia é 
reforçar os predicados dos produtos nacionais, como qualidade de matéria-prima e design 
exclusivo. "Precisamos sair da mesmice, pois não conseguimos competir com a China e a 
Índia."   
 
Além de Francesca Giobbi, a loja TSquare, em Tóquio, terá corners de mais três grifes de 
vanguarda, como a italiana Isabella Fiori. "A loja fica numa área nobre, no Ropongui, ao lado 
da Louis Vuitton", afirma a designer, que já vendia para 23 lojas no Japão. Francesca também 
participou das feiras White, em Milão, e Tranoi, em Paris, antes de partir para Tóquio. As 
participações já estão rendendo frutos. Na última estação, a designer enviou quase 500 pares 
de seus calçados - feitos à mão e que, no Brasil, são vendidos por preços acima dos R$ 1mil. 
Francesca acaba de fechar vendas para mais sete lojas italianas, somente durante a feira. Os 
novos pedidos deverão render a exportação de mais 400 pares.   
 
A grife gaúcha Cavage, que investe em sapatos e acessórios luxuosos, participa pela segunda 
vez da Micam. A grife aposta no sucesso de artigos feitos de couro rústico de cobra e de 
crocodilo - além das botas estilo cowboy feitas de pele de cobra Phyton ou cravejadas de 
cristais Swarovski. A grife já exporta para seis pontos de venda, distribuídos entre Estados 
Unidos, Portugal e Inglaterra.   
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