
O sapato brasileiro que bate os chineses  
Ana Paula Lacerda 
 
Strada Shoe faz calçados para grifes dos EUA, como a Banana Republic  
 
O empresário Carlos Kray inaugurou recentemente uma loja de sua marca Corso Como nos 
Jardins, em São Paulo, e em setembro deve inaugurar uma loja em Porto Alegre. “Estamos em 13 
lojas multimarcas”, conta Kray. “Para 2009, planejamos abrir uma loja em Brasília.” 
 
Os planos parecem modestos. Mas os números da Corso Como são bem maiores no exterior: a 
marca, produzida no Brasil, é vendida em 700 pontos de venda nos Estados Unidos e Canadá - 
entre eles, redes como a Bloomingdale’s - e em outros 16 países. Nos EUA, que representam 75% 
das vendas, o faturamento chega a US$ 12 milhões.  
 
Enquanto o setor de calçados brasileiro enfrenta queda de quase R$ 100 milhões nas exportações, 
no primeiro trimestre (enquanto as importações cresceram 56,1%), a Strada Shoe - que reúne a 
Corso Como e outras marcas - planeja aumentar as vendas de 20 mil para 25 mil pares ao mês. 
 
Tudo começou quando Kray, aos 17 anos, começou a trabalhar em uma fabricante gaúcha de 
calçados, em 1984. Desde o início, ajudava a equipe de exportações e tentava conhecer o maior 
número de pessoas nesse ramo. De empregado tornou-se empregador, e quando montou a 
Strada Shoe focou no mercado externo. Pegou sua caderneta de telefones e não titubeou em ligar 
para diversos contatos. 
 
“Eu ligava para as pessoas que conhecia, pedia outros contatos, ligava de novo, oferecia serviços, 
estudava as necessidades de cada um”, explica o empresário. “Quando eu conhecia bem o cliente, 
oferecia meus serviços. O segredo era tornar tudo muito fácil para ele: tinha de ser fácil fazer 
pedidos, receber produtos, me achar em qualquer lugar”, diz ele, que às vezes atende o celular no 
Brasil dizendo ‘hello’ (‘olá’ em inglês). 
 
Além das facilidades, Kray acredita que o conforto e o design são a principal qualidade de seus 
sapatos, voltados para o público A e B. “Queremos que a pessoa adore calçá-los. Nas lojas dos 
EUA, 82% das pessoas que calçam nosso sapato compram”, gaba-se. 
 
O primeiro cliente a encomendar sapatos com Kray foi a rede Macy’s. Depois vieram J.C.Penney, 
Gap e Sears. Hoje, a Strada Shoe produz os sapatos das grifes Banana Republic e Michael Kors. 
No Brasil, fechou parceria com a Ellus. 
 
A Corso Como é a primeira marca da Strada Shoe que não está atrelada a nenhuma grife ou rede, 
e é produzida na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul - a produção para grifes 
americanas foi levada para a China. E a vinda da Corso Como ao Brasil só depois de crescer nos 
EUA foi proposital. “A marca já tem ‘selo de aprovação no exterior’, e isso agrada aos brasileiros”, 
diz Kray.  
 
FORMIGUINHA 
 
O crescimento no mercado externo é o maior desafio dos calçadistas brasileiros. No último 
trimestre, a exportação cresceu de 50 para 54 milhões de pares, porém o aumento ocorreu no 
setor de calçados sintéticos (de plástico ou borracha), que tem menor valor de venda. 
 
“Com o dólar baixo, o fabricante, especialmente o que trabalha com couro, não consegue 
competir com os estrangeiros”, diz o vice-presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Calçados (Abicalçados), Ricardo Wirth. “Em vez de brigar pelo grande varejista, a estratégia é 
fazer trabalho de formiguinha e ganhar pequenos clientes que brigam menos por preço e mais por 
qualidade.” 



 
Muitas empresas mudaram suas estratégias. A Picadilly, que fabricava só sapatos femininos 
adultos, entrou na faixa do público de 15 a 20 anos. Já a Via Uno reforçou o crescimento por meio 
de franquias. “Queremos encerrar o ano com 190 lojas, ou seja, abrir 80 novas franquias”, 
informou o gerente de marketing Paulo Kieling. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2008, Economia & Negócios, p. B19. 


