
A EMPRESÁRIA Priscila Cal-
legari tem algo em comum com
muitas mulheres. Adora com-
prar sapatos e acha que sempre
há lugar para mais um par no
armário. Mas ela acredita que
para uma mulher estar elegante
não precisa ficar se equilibrando
sobre salto alto. "Se os homens
podem andar confortável mente
com seus sapatos baixos sem
perder a elegância, as mulheres
também podem", diz.

Seria uma simples provoca-
ção aos entendidos em moda
não fosse o fato de Priscila ter
um ótimo motivo para defender,
na prática, a sua teoria: ela
especializou-se em criar calça-

Priscila: calçados
que ganham diferentes
visuais com a traça

dos femininos que primam pelo
conforto sem perder o charme.
Sua empresa, a Ciao Mão, faz
botas, sapatos, tênis, sapatilhas,
tudo em couro e com salto
baixo. O toque fashion fica por
conta das cores e dos acessórios
que acompanham os produtos.
Cada peça pode ganhar diferen-
tes visuais com a troca de fran-
jas, fivelas, cadarços e outros
adereços. É o que Priscila cha-
ma de customização interativa.
"A cliente se torna co-autora do
seu próprio calçado", diz.

A prova de que seus produ-
tos são inovadores chegou em
maio deste ano, seis meses após
Priscila ter criado sua própria

empresa e grife. Ela recebeu
a premiação máxima na edi-
ção 2008 do IDEA/Brasil na
categoria acessórios pessoais.
Trata-se da versão brasileira do
prêmio americano Internatio-
nal Design Excellence Award
(IDEA). Para se ter noção da
importância desse reconheci-
mento, entre as empresas ven-
cedoras este ano estão a Faber
Castell e a Embraer. No Brasil
foram premiados 53 projetos,
levados em seguida para serem
avaliados por um júri americano.
Só 12 foram premiados, entre
eles os sapatos de Priscila.

Os prêmios, segundo a
empresária, lhe trouxeram
inúmeros benefí-
cios. Um deles foi a
maior facilidade nas
negociações com
os fornecedores. "A
fabricante de sola-
dos Amazonas relu-
tava em nos vender pequenas
quantidades, mas agora aceita
pedidos de acordo com a nossa
necessidade", afirma a empre-
sária Com produção terceiriza-
da, a Ciao Mão recorre a indús-
trias, costureiras e artesãos. A
produção gira em torno de 80
pares por mês, que custam, em
média, R$ 500 cada. Detalhe:
os acessórios são vendidos
separadamente. Os modelos
têm edição limitada, com no

máximo 18 unidades cada.
Quem vê Priscila apresentan-

do os inúmeros calçados dispos-
tos nas prateleiras de sua loja
pode pensar que ela sempre foi
do ramo. Nada disso. A criação
da Ciao Mão representa uma
virada na vida profissional desta
empresária de 51 anos, que por
19 anos trabalhou com comuni-
cação visual. Ela montou a loja
na mesma casa onde funcionava
sua agência "Antes eu desenha-
va o produto dos outros, agora
desenho os meus."

Preocupada em pisar em
terreno firme, Priscila passou a
pesquisar o mundo dos calçados
antes de mergulhar no novo

ramo, o que explica
a infinidade de livros
na estante de seu
escritório. Fez um
curso no Istituto
Europeo di Design
(IED), em São Paulo,

e, para desenvolver protótipos,
firmou parceria com o Senai
de Franca, onde fica o principal
pólo calçadistayaulista Além
disso, visitou a índia e a China
a fim de conhecer grandes
indústrias de calçados. Das
viagens ela tirou idéias para
um ou outro modelo da sua
coleção e também o nome da
empresa: Ciao Mão, que soa
como um adeus ao baixo-astral
— "tchau mau", diz.
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