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Apesar da retração do consumo no mercado americano, estimada em 30%, a marca 
brasileira de sapatos Corso Como está comemorando uma boa fase para os seus negócios: já 
cresceu 14% nos Estados Unidos este ano. "Estamos entre as cinco marcas que mais vendem 
na Bloomingdale's e na Nordstrom", afirma Carlos Kray, presidente da empresa Strada Shoe, 
dona da grife. Segundo Kray, os bons resultados da Corso Como devem-se a uma 
reestruturação do mercado americano, que acabou banindo as grifes pouco vendáveis, e à 
estratégia da empresa de atacar outros nichos. 
 
Os sapatos da marca são vendidos em cerca de 800 pontos de venda, nos EUA, por preços 
que variam entre os US$ 110 e os US$ 300. Para ganhar volume de vendas e escapar de 
uma possível queda, a empresa lançou uma segunda linha no início do ano, a Ciao Bella, com 
produtos que chegam ao consumidor final entre US$ 30 e US$ 80. Enquanto 80% da linha da 
Corso Como é produzida no Brasil e 20%, na Ásia, os artigos da Ciao Bella são integralmente 
feitos na Ásia. Desta forma, segundo Kray, a empresa tem conseguido atingir as classes B e 
C americanas. "O mercado hoje se divide entre os produtos sofisticados e os de massa, não 
há mais meio termo", diz Kray.  
 
Por outro lado, segundo Kray, ainda há no mercado uma demanda por produtos premium, 
vinda de lojas de departamento requintadas, como a Neiman Marcus. Por isso, a empresa 
segmentou a linha de calçados e criou a Corso Como Diamond, assinada por estilistas 
brasileiros renomados. A primeira experiência ocorreu na coleção de inverno 2009, com 
Isabela Giobbi. Para o verão 2010, além da estilista, a Corso Como Diamond terá uma 
minicoleção de Reinaldo Lourenço. O lançamento oficial dos artigos será no final de julho. A 
linha Diamond será comercializada nos EUA e no Brasil. 
 
Trabalhar no mercado interno é uma novidade para a Strada Shoe. Com 15 anos de 
existência, a empresa começou desenvolvendo sapatos para marcas americanas. Ainda hoje, 
desenvolve e controla a produção (terceirizada) de grifes como Michael Kors (feita na Ásia e 
no Brasil), Gap e Abercrombie & Fitch estas duas últimas, com a produção oriunda da Ásia. 
"Nós desenvolvemos os produtos, junto com as grifes, fazemos todo o controle de qualidade 
da produção e cuidados de tudo, até o embarque das peças para o mercado americano", diz 
Kray. 
 
Há cinco anos, a empresa decidiu investir em produtos com maior valor agregado e lançou a 
linha própria Corso Como - que só passou a ser vendida no Brasil há dois anos. Além de ser 
exportada para os EUA, a grife é distribuída para 52 pontos de venda no Brasil e é 
comercializada nas duas lojas-conceito com a bandeira Corso Como, em São Paulo e em 
Porto Alegre. No país, os calçados da Corso Como custam entre R$ 270 e R$ 500. A produção 
da grife está em cerca de 35 mil pares, por mês. Em janeiro de 2010, a grife vai participar 
pela primeira vez de uma feira europeia, a Premier, de Paris. "A partir daí, vamos atacar o 
mercado europeu", afirma Kray. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27e 28 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
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