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Quando se fala de salto alto, plataforma e vinil, logo vem à cabeça o nome de um estilista: 
Fernando Pires. Ele tornou tais materiais a marca registrada do seu trabalho artesanal, a 
confecção de sapatos nada convencionais. 
 
Arquiteto por formação, Fernando trabalhava na reforma da casa de uma cliente quando esta 
lhe sugeriu que desenhasse um par de sapatos. Ele topou a brincadeira, dedicou-se e hoje 
colhe os frutos do esforço que se tornou uma paixão, como declara: "A vida nos põe em frente 
às coisas. Se não as enxergamos, perdemos o bonde". 
 
O contato com a moda deu-se antes mesmo da sua formação. "Na década de 1970, eu fazia 
meu figurino para sair as baladas, as pessoas gostavam e me pediam para reproduzir as 
peças." Foi em 1983 que desenhou sua primeira sandália, e comprou material para uma 
fabricação maior, até se multiplicarem. 
 
Segundo Fernando, no começo ele via a confecção apenas como um hobby. "Criava as peças 
ao mesmo tempo em que era arquiteto." Para alegria geral, ele se rendeu à sedução de calçar 
os pés. 
 
No inicio, rasteiras e sapatos de salto baixo faziam parte da produção. Com o curso de 
modelagem cursado em 1986, Fernando dá uma reviravolta em seu portfólio, confeccionando 
sapatos de saltos altos, utilizando-se de materiais até então inusitados. "Depois do curso, 
deixei que minha imaginação falasse mais alto. Consegui colocar materiais que eram vistos 
como grotescos de forma delicada e feminina para a mulher." 
 
Atualmente o seu trabalho é marcado pelos grandes saltos, pelo uso do vinil e pela ousadia na 
hora de trazer tendências. Mesmo assim, ele reconhece que não criou nada, e sim reinventou. 
"O conceito do meu trabalho é a releitura de épocas passadas que eu soube trabalhar de 
maneira diferenciada e confortável." Graças à sua criatividade, Fernando tomou-se o designer 
predileto de celebridades como Cláudia Raia, Marília Pêra, Hebe Camargo e até a sempre diva 
do pop mundial, Madonna. 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Elegância para os pés 
Flávia Milhassi e Lorena Latorre 
 
Existem evidências de que a história do sapato começou apartir de 10.000 a.C., no período 
paleolítico — pinturas desta época em cavernas na Espanha e no sul da França fazem 
referência ao calçado. Os gregos chegaram a lançar moda, como a de modelos diferentes para 



os pés direito e esquerdo. O material usado na época era a pele de vaca, mas as botas de 
qualidade superior eram feitas de pele de cabra. 
 
A padronização da numeração é de origem inglesa. O rei Eduardo I (1272-1307) foi quem 
uniformizou as medidas. Em meados do século XIX começa a surgir maquinário para auxiliar a 
confecção dos calçados, mas só com a máquina de costura os sapatos passaram a ser mais 
acessíveis. 
 
A partir de 1940, grandes mudanças começam a acontecer na indústria calçadista, como a 
troca do couro pela borracha e pelos materiais sintéticos, principalmente nos modelos 
femininos e infantis. Desde então, com a tecnologia, o calçado, além de necessário, é visto 
como um acessório ditado pela moda. Assim como visto na estação de inverno, também para a 
primavera, a onda retro, em especial da década de 70,retornará aos pés de meninos e 
meninas. Com muita mistura de cores, principalmente em tie dye — tintura a mão bem típica 
da época, feita com a mesma técnica de cor das batas— bem trabalhada nas cores Ojff-white 
(variações de bege claro e gelo), camel (alaranjado), páprica e azul misturadas com outras 
cores no couro, em especial de naja,e em estampas. Quanto ao acabamento, o inserto de 
metal nos saltos, as tachas e muita madeira, esta trabalhada em verniz, também marcam 
presença na moda para os pés. 
 
Feminino 
 
Uma estação dominada por plataformas, saltos grossos, modelos gladiadores, meias-patas e 
até botas. Segundo a estilista da Schutz, Sarah Scheffel, o forte serão os saltos médios e bem 
trabalhados. "Os modelos que tecerão essa estação serão as sandálias gladiadoras e as botas 
de verão", diz Sarah. Para fazer um estilo folk (do inglês, folclore) as botas com franjas estão 
em voga. Diferentemente dos modelos de inverno, estas são mais leves, feitas de camurça,e 
não têm forro. 
 
A estilista explica que o modelo de sandália meia-pata (com salto plataforma) auxilia o 
vestuário. "As coleções para a próxima estação mostrarão que as calças de bocas largas (wíde-
legged) e as pantalonas estarão com tudo e devem tomar o lugar das skinnies, que pedem por 
uma sandália que comporte esses modelos de calças." 
 
Além das sandálias, serão vedetes as sapatilhas. No inverno elas fizeram sucesso, e agora, 
confeccionadas com materiais mais leves e modelos de dedinhos de fora, deixarão os pés no 
maior estilo. É o que explica a designer e sócia Lorraci, Simone Erhart "Para o verão as 
sapatilhas terão saltos de 2,5 centímetros, bicos arredondados, cores e materiais misturados, 
tudo para deixar os pés aparentes." 
 
O sapato que não poderá ficar de fora do closet das mulheres, segundo Simone, é o modelo 
Francieli: "Com salto mais alto e o jogo de materiais e cores durante o dia,deixa o look 
colorido, a noite, mais sofisticada, e combina perfeitamente com jeans ou um vestido", explica 
Simone. 
 
Masculino 
 
Para eles, os sapatos estarão mais despojados, em couro ou pelica, com destaque para os 
detalhes em verniz, as fivelas, e o couro que parece amassado. Os bicos afunilados estarão em 
alta. Na carteia de cores, os clássicos preto e marrom — fundamentais em qualquer ocasião — 
não perdem espaço, mas, como é verão, a grife CNS traz cores mais claras e aposta no branco 
como o coringa da estação: "Queremos quebrar o padrão de que sapato branco é de médico", 
diz a gerente de Marketing da marca, Renata Facioli. Aos mais conservadores, a coleção de 
mocassins será dominante, pois podem ser usados durante o dia e até em um happy hour. O 
estilo causai dos sapatênis agora está cada vez mais com a cara de tênis: nas cores azul-bic e 
cinza metalizado, deixam o visual mais street, descontraído. Como destaque para os rapagões, 
a sandália com cara de tênis espera agradar os meninos: "É o modelo de um tênis, mas com 
dedos e calcanhar de fora", explica. 
 



Infantil 
 
A moda infanto-juvenil é uma releitura dos hábitos adultos, mas adaptada, com cores fortes. 
“As combinações são felizes, alegres, cheias de estampas", explica Daniela Moraes, estilista da 
marca infantil Pampini. 
 
As rasteiras, as sapatilhas e as anabelas continuam nesta estação. 'A rasteira é a cara do 
nosso verão, a sapatilha é a peça coringa, usada em qualquer ocasião, e a anabela é uma 
replica do modelo adulto que a moçada adora",explica a estilista. 
 
Essa coleção vem com muita mistura de cores. O arco-íris é o verão. "Cor-de-rosa, prata e 
dourado não podem faltar em uma coleção, mas outras cores estão acontecendo: lilás, 
amarelo, verde e laranja", enfatizada. 
 
Quanto se fala em material e acabamento, Daniela explica que os mesmos são pensados em 
conjunto com o conforto que eles geram. "A flexibilidade é o toque.Conforto e estética são a 
pedida para todas as coleções.O brilho e o strass não podem faltar." 
 
“A menina de hoje quer muito ser ela mesma. Elas bolam looks próprios. Mas ainda oriento 
que, apesar de se estar tratando de uma geração infantil, para quem vale tudo e o colorido 
sempre fica bem, ainda assim, quanto mais simples, melhor", finaliza a Daniela. 
 
 
Leia mais: 
 
Você sabia? 
 
Tem gente que dá tanta importância a seus sapatos que escolhe a roupa que irá vestir 
somente depois de ter determinado o que vai colocar nos pés.Esses acessórios podem dar um 
up na produção ou arruiná-la por completo; por isso precisamos prestar muita atenção neles.A 
primeira coisa que devemos ter em mente é que os sapatos devem seguir o grau de 
formalidade da roupa. 
 
A coluna deste mês será dedicada aos homens, já que na maioria das anteriores falamos sobre 
imagem para mulheres. 
 
Se o homem está de terno/costume ou calça social e camisa, deve usar sapatos com poucos 
detalhes em cores neutras —preto ou café— e com solas de couro bem finas. Estamos falando 
dos modelos Oxfordíe Barcroft. Este último tem alguns detalhes que lhe conferem um certo 
charme. O modelo Derby é menos formal, pois tem abas mais largas que o Oxford. É ideal 
para usar no dia-a-dia, e se tiver solado de borracha torna-se ainda mais informal. O modelo 
Brogue é cheio de detalhes—vários furinhos— e deve ser usado com calça de veludo ou jeans.  
 
Pode ser de couro ou de camurça O Dock Sider — febre nos anos 80 — é bem informal e deve 
ser usado com bermudas, calças de algodão, de linho, de sarja de veludo ou de jeans de 
qualidade. 
 
Há dois tipos de mocassim, o social, que tem solado de couro fino e bordas delicadas, e o 
esportivo, que tem solado de borracha e pode ser de camurça em diversas cores — caramelo, 
gelo, cinza etc. O social deve acompanhar terno slim fit sem gravata, calça chino, calça caqui 
com malha e paletó, calça social com camisa esporte e jeans básico; o esporte vai bem com 
calças chino, caqui, de sarja leve, de veludo, jeans e bermudas. Há dois tipos de tênis, os que 
podem ser usados com roupas mais esportivas e os que só podem ser usados com roupas para 
praticar esportes. Os primeiros são os de couro ou estilizados, e os segundos são do tipo Nike, 
Reebok, Mizuno, etc. Nunca se deve usar meias brancas com sapato algum (exceto se o cara 
trabalhar na área da saúde).Atenção: meia branca somente com tênis branco para praticar 
esporte! 
 



Se o tênis for de qualquer outra cor, a meia deve ser cinza mescla ou preta. Isso porque a cor 
da meia deve acompanhar a cor do sapato. Essa regra se aplica a todos os sapatos! Para não 
errar, o homem deve ter pelo menos dois pares pretos e dois, marrom-café; procurar alternar 
os dias de uso, para que os sapatos respirem e durem mais. Engraxá-los a cada quinze dias, 
pois couro é pele e é necessário mantê-lo hidratado. Quando for guardá-los, é importante 
deixá-los em fôrma de madeira ou com papel de seda, a fim de deixar o couro esticado! 
Sucesso e até a próxima! 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 ago. 2008. Shopping News, p.14-16 . 


