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EMPRESAS

LANÇAMENTO

Pelu inaugura loja no Shopping
Cidade Jardim
Desde 2003 nos Jardins, a butique Pelu, que começou como uma
multimarca, abre amanhã, sua primeira loja fixa monomarca no shopping
Cidade Jardim, em São Paulo. A proprietária Helena Linhares tem
como sócia a estilista Cacá Garcia e forma parceira com o empresário
Joaquim Guanaes. A loja tem 60 metros quadrados e a coleção atual
mistura temas como África, guerrilhas e uniformes.

SAPATOS BAIXOS EM ALTA

O que está na moda, no mundo das sapatilhas
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Na falta do salto alto, os criadores
de sapatilhas investem em
texturas e cores. Tressês,
aplicações de mais de um
material em uma mesma peça
como couro, plástico, tecido,
metal, lacinhos, paetês,
transparências, estampas e
tachinhas. Vale tudo para
alegrar, valorizar e glamurizar as
sapatilhas. O modelo bailarina, da
Chanel, ganhou versões genéricas
pelo mundo afora. Com biqueira
geralmente preta, a sapatilha
fez história, mas está saturada -

principalmente aquelas em cores
fluorescentes. As clássicas da
marca em matelassê voltam
a subir no ranking dos modelos
do momento. Como a demanda
pelos sapatos rasteiros continua,
os lojistas investem em novidades.
“Sapatos com lacinhos vendem
muito”, diz Tatiana Loureiro. No
inverno, em sua loja, dois modelos
foram os mais pedidos. O de lã
xadrez e o de tressê cor da pele.
Para o verão, as marcas também
apostam em recortes e em
estampas de flores e listras.

Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

Sapatilhas sempre existiram,
mas elas só começaram a se
transformar em febre há cerca
de cinco anos, quando Karl La-
gerfeld, estilista da Chanel,
pintou o vinil das tradicionais
modelos da marca em tons
fluorescentes laranja, verme-
lho, rosa. A bailarina Chanel,
como são chamados os modelos
da marca por terem a ponteira
reforçada, continuaram ele-
gantes e muito caras, mas pas-
saram a frequentar os pés das
modelos e editoras de moda,
abrindo uma nova fronteira
para a indústria calçadista.

Sem alarde, Anderson Bir-
man, o empresário brasileiro
mais influente do setor, dono do
grupo Arezzo, cujo faturamento
atingiu R$ 419 milhões no ano
passado (leia entrevista na pagi-
na ao lado), começou a dominar
este mercado. A Ana Capri, de-
finida por ele como rede de sa-
patos rasteiros, tem duas lojas
em São Paulo. Outras 20 serão
abertas ainda no segundo se-
mestre. Em três anos totalizarão
536 lojas, a maioria funcionan-
do no modelo de franquia. É
uma loja de preços acessíveis.
Uma sapatilha custa R$ 80, duas
R$ 140 e três R$ 200.

“Estamos gestando e lapi-
dando o projeto da Ana Capri na
prática. Mas a resposta é muito
animadora, a loja é democrática
e colorida. As clientes ado-
ram”, diz Birman. Na Ana Ca-
pri, as sapatilhas ainda predo-
minam na coleção de verão mas
serão introduzidos outros mo-
delos de sandálias rasteiras

mais abertas. “A palavra do
momento é conforto”, diz o
empresário. Se o ticket médio
da Ana Capri é R$ 120, na
Arezzo, onde 30% da produção
de sapatos agora é de sapati-
lhas, o valor sobe para R$ 170.

Concorrência de luxo
Apesar da simplicidade de quem
anda de salto baixo na maior
parte do tempo, a psicóloga e
jovem empresária da moda, Ta-
tiana Loureiro, aspira alto. “Sa-
patilha era vista como calçado
de vendedora, confortável e
sem glamour. Hoje, todo mundo
usa”, diz. Ela acredita ter des-
coberto um nicho desprezado
pelo setor, voltado a sapatos al-
tíssimos. Há seis meses, abriu
com seu nome, no bairro dos
Jardins, em São Paulo, a primei-
ra loja especializada em sapati-
lhas do Brasil.

Na semana passada, quando
trocou a coleção de inverno pela
de verão, ela calculava uma
venda 30% superior. “Sinto a
vitória, pois as clientes estão re-
tornando para conferir as novi-
dades”, diz. O custo médio de
um modelo Tatiana Loureiro é
R$ 450 e raramente uma cliente
da butique leva apenas um par.

Outros empresários também
ganham com as sapatilhas. Na
Jorge Alex, por exemplo, a parti-
cipação delas na venda total su-
biu de 20% para 30%. Na Corel-
lo, cresceu 15%. Na Dijean, mar-
ca jovem do grupo Vulca-
brás/Azaleia, Márcio Callage,
gerente de marketing, diz que
mesmo com apenas nove mode-
los, as sapatilhas são sucesso e
atualmente representam 25%
das vendas da marca. ■

Indústria calçadista, afinal, desce
Grupo Arezzo lança a Ana Capri, rede de lojas especializadas em sapatilhas e sandálias rasteiras, que estará

Jorge Alex brinca com texturas,
em listras, flores e lacinhos

Para a primavera, dois modelos da
Corello, que investe em recortes

Dois lançamentos de Tatiana
Loureiro para o verão

Empresários
acreditam ter
descoberto nicho
que antes era
desprezado pelo
setor, que valoriza
apenas sapatos altos

Modelos da Ana Capri
disponíveis na loja: cores de
verão a preços competitivos
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INVESTIMENTO

Nokia Siemens Networks atrai interesse
de private equity, diz presidente
A Nokia Siemens Networks (NSN), joint-venture formada entre as
empresas Nokia e Siemens, atraiu interesse espontâneo de empresas de
private equity, afirmou ontem o presidente-executivo da NSN, Rajeev Suri.
A companhia irá avaliar as propostas, disse ele a jornalistas nos
bastidores de uma conferência de telecomunicações. Suri atribuiu
o interesse das empresas ao aperfeiçoamento do negócio da NSN.

MEIO AMBIENTE

Suzano cria programa para gestão
de reservas pela iniciativa privada
Com o objetivo de replicar, por meio da consultoria técnica, os resultados
obtidos na gestão do Parque das Neblinas, em São Paulo, a Suzano Papel
e Celulose criou o Programa Reservas Ecofuturo destinado ao manejo
de unidades de conservação pela iniciativa privada. O programa se divide
em módulos: avaliação dos potenciais da área, gestão e plano de manejo,
implantação da reserva, operação da reserva, projetos e treinamentos.

do salto alto
presente em mais 536 endereços no Brasil nos próximos três anos

O modelo bailarina da Chanel
fluorescente fez história

SUCESSO

Marcela Beltrão

“Sapatilha era
vista como
calçado de
vendedora, sem
glamour. Hoje
todo mundo usa”

Tatiana Loureiro,
dona da loja de
mesmo nome

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/SMADS/2010 - PROCESSO: 2010-0.214.869-0 -
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - “CALL
CENTER”, COM ESTRUTURA DE TELEFONIA DISPONIBILIZADA, NAS
DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS E CENTRAL DE ATENDIMENTO
PERMANENTE E EMERGÊNCIA - CAPE, LOCALIZADOS NA RUA LÍBERO
BADARÓ, 561/569 E AV. TIRADENTES, 749, RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ANEXO II, INTEGRANTE DO EDITAL. SESSÃO DE
RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES: 14:00 horas do dia 15/09/2010.
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS,
comunica aos interessados que fará realizar a licitação acima mencionada, ficando
o caderno de licitação disponível para consulta na Internet no site 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e na Seção Técnica de Licitações e
Contratos, na Rua Líbero Badaró, 561/569 - 5º andar - Centro - São Paulo - Telefone
para informações: 3291-9712. O caderno de licitação, composto de edital e anexos,
poderá ser adquirido mediante o pagamento do preço público de R$ 0,15 (quinze
centavos) por folha, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no local acima, até o
último dia anterior à data designada para a sessão de abertura do aludido certame.

...ANDERSON BIRMAN

Presidente grupo Arezzo

QUATRO PERGUNTAS A...

Qualidade não
está só no luxo

Aos pés das brasileiras, Anderson
Birman aumenta seu domínio.
Presidente do Grupo Arezzo, só
na rua Oscar Freire, em São Paulo,
ele tem três lojas. O total da
Arezzo, marca criada em 1991, são
284 lojas no Brasil e no exterior.
A loja conceito fica localizada
entre a Schutz (sapatos modernos
e arrojados) e a Alexandre
Birman (sofisticados e com até 16
centímetros de salto). Estas duas
últimas são administradas pelo
seu filho, Alexandre. Ainda nos
Jardins, na rua de cima, Alameda
Lorena, Birman abriu a Ana Capri,
criada para ser uma rede de
sapatos rasteiros e acessórios.
Ele diz como vê o mercado atual.

O que é a Ana Capri?
É um negócio aberto há um ano
como experimento, no formato
de loja de conveniência de
sapatos. Tinha salão de beleza,
recarregadores de celular e de

Eduardo Knapp/Folhapress

notebook, mas não deu certo.
No inverno, mudamos a estratégia
e focamos em sapatos rasteiros a
preços competitivos. É um sucessso
e agora vamos transformar a
Ana Capri numa espécie de Uniqlo
brasileira dos sapatos. (A Uniqlo
é a rede líder de roupa e acessórios
do Japão que hoje conta com
quase mil lojas no mundo).

É a loja mais popular do grupo?
Prefiro falar em atraente em vez
de popular. Hoje, qualidade não
está apenas no luxo. A Ana Capri
tem lojas menores e mix reduzido
de produtos e vai se expandir por
franquias. Por mais batido que
seja o conceito hi-lo (misturar no
vestuário peças de vários preços,
do inglês high e low), não tem
jeito, é a moda do momento.

Por que sapatos baixos?
Eles são confortáveis e divertidos.
Ninguem sai da loja com menos
de três pares.

A Ana Capri é mais jovem?
Desde que as patricinhas
começaram a usar bolsa
Chanel, o conceito de produto
jovem mudou. A.F.
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	B1_Parte1
	B1_Parte2
	B2



