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Quem não se lembra do sapatinho de cristal da Cinderela e os pares de Manolo Blahnik e 
Jimmy Choo de Carrie Bradshaw, no seriado "Sex and the City"? Eles roubam a cena no mundo 
encantado de Wall Disney, em Nova York e, agora, nas ruas brasileiras. Definitivamente, os 
sapatos são eternos sinônimos de luxo, basta escolher a sapateira correta.  
 
Inovadoras e digamos que, visionárias para o segmento, as mulheres que botam a mão na 
massa, ou melhor nos sapatos, são consideradas sapateiras de luxo, pois criam modelos 
criativos, exclusivos e com materiais nobres. O resultado é requinte e conforto. Sarah 
Chofakian, Paula Ferber, Constança Basto e as irmãs da Pollignanno Al’Mare têm mais coisas 
em comum do que se pensa. Com trajetórias de vidas diferentes, as estilistas atingiram o 
mesmo objetivo. Mas o início da carreira foi parecido: uma lojinha de rua, com modelos únicos 
que cativaram o público feminino.  
 
Sempre rodeada por sapatos, Sarah Chofakian teve gosto pelo acessório desde pequena. "Eu 
sempre convivi nesse meio e desenvolvi uma certa facilidade em criar novos modelos, pois 
minha família tinha uma loja de calçados. Ao fazer as compras da loja, tinha o costume de 
mexer no estilo e detalhes das peças. Isso deu certo, e abri a minha primeira loja na Alameda 
Lorena", conta a estilista, que conquistou uma vasta clientela estrelada, entre elas, Adriane 
Galisteu e as atrizes Regina e Gabriela Duarte.  
 
Com coleções semelhantes a uma caixinha de surpresas - pois renova suas peças sem seguir o 
calendário da moda, Sarah sempre apostou em produtos diferenciados. Bicos redondos, saltos 
trabalhados, detalhes e cores divertidas são o forte da grife, reconhecida à distância. "As 
mulheres que usam as minhas criações são arrojadas e primam pelo bem-estar e qualidade. O 
conforto é tão importante quanto a beleza. Quando a pessoa está confortável em seu sapato, 
fica mais confiante e, por sua vez, elegante", complementa.  
 
Priorizar o bem-estar é uma das características comuns entre as sapateiras. Os materiais 
nobres, como couro, pelica de cabra e mestiço (misturado), são responsáveis pela qualidade e 
conforto do par de sapato. Além de durar mais e a estética ser privilegiada, essas matérias-
primas permitem que o pé respire mais do que com forros sintéticos. Para Paula Ferber, o 
couro de bezerro dá melhores resultados ao sapato, seja no conforto, maciez e até na 
aplicação da cor. "Um sapato lindo e sem conforto não vende, pois não existe luxo sem 
conforto. Eu não abro mão do design em minhas peças, mas primo pelo bem-estar", afirma 
Constança Basto, estilista e proprietária da grife de mesmo nome que teve um início 
semelhante ao de Sarah.  
 
Desde os 15 anos, Constança fazia seus próprios sapatos. Ao lado de um sapateiro amigo da 
família, a estilista modificava os pares que ganhava. Hoje, ela é conhecida pela sofisticação e 
por calçar os pés de Cameron Diaz e Nicole Kidman, quando abriu sua loja nos Estados Unidos, 
após passar pelo mercado de Ipanema, em meados de 1998. "Para o inverno, aposto no 
verniz, no roxo, no dourado e em cores neutras. Já para a coleção do verão, serão encontradas 
nas lojas salto fino com plataforma embutida em turquesa, azul cobalto e vermelho, pois 
inspirei-me na África", diz Constança. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Brigitte Bardot são 
algumas das musas que inspiraram e batizaram os modelos a coleção de inverno da grife 
Sarah Chofakian. Sempre baseada em um tema, a estilista apostou no cinema como fonte de 
pesquisa e novas idéias para a coleção. "O ponto de partida foi a mulher como a protagonista 
de um filme. Que na realidade é sua própria vida. O couro de pelica, veludo, laços e poás 
foram escolhidos para os modelos de inverno: sapatos românticos e divertidos dos anos 40 e 
50.  
 
Hoje, as vendas de Sarah Chofakian chegam a 1.500 pares ao mês somente no Brasil, o que 
corresponde a 1.300 calçados a mais do que no início sua carreira. Além de exportar para nove 
países, a estilista é conhecida por importar marcas de relevância no mercado internacional.  
 
O dom da inovação  



 
Como ideias não faltam para as sapateiras de luxo, não é raro, neste nicho de mercado, 
encontrar modelos inusitados e iniciativas inacreditáveis. Modelo formada em Administração de 
Empresas e com passagem por empresas de calçados, Paula Ferber criou um novo conceito 
para suas criações. Quem não quer uma sandália feita na hora e ainda sob medida?  
 
Todo verão, em um quiosque na frente de sua loja do Shopping Cidade Jardim, a estilista 
disponibiliza um sapateiro que monta a parte de cima de algumas sandálias no próprio pé da 
cliente. "De novembro a janeiro, realizamos este serviço. A cliente pode escolhe a cor do 
solado, das tiras e enfeites", diz Paula.  
 
As irmãs Juliana Piva de Albuquerque Lewkowicz e Fernanda Piva de Albuquerque Vidigal, da 
Pollignanno Al’Mare, também apostaram no conceito "feito sob medida". Passado de mãe para 
filhas, o dom de criar acessórios resultou em uma grife voltada para uma mulher feminina, 
delicada, sexy e moderna. "Minha mãe, Ana Rita Piva de Albuquerque, comercializava calçados 
para a Daslu. Desde pequena convivíamos neste meio, até criarmos a nossa marca", diz 
Fernanda.  
 
As peças das irmãs são artesanais e de pequena quantidade, cerca de 30 a 40 pares por 
modelo. O couro de cabra, jacaré, peixe e arraia são materiais usados na confecção, como 
também cristais Swarovski e pedras naturais. Para o inverno, as irmãs apostaram nos 
aviamentos - estilo rock and roll - e nas ankle boots.  
 
As criações de Paula Ferber remetem a ícones da sorte, em especial as crenças brasileiras. 
Desenhos de trevos e figas são algumas das inspirações encontradas nos sapatos.  
 
Os índios foram os escolhidos por Paula e as irmãs da Pollignanno Al’Mare para o verão. Os 
trabalhos manuais e os saltos com tiras de couro serão encontrados nos modelos de Fernanda 
e Juliana. As cores indígenas nacionais foram as escolhidas por Paula. "Os saltos virão bem 
trabalhados em chifre, madrepérola e madeira", afirma a estilista.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


