
marca o faturamento da loja su-
biu 40% em novembro e dezem-
bro de 2010 em relação ao mes-
mo período de 2009.

Para compor a linha de produ-
tos oferecida na filial de luxo, a
Casa Eurico fechou novas parce-
rias com indústrias que desen-
volvem calçados em tamanho
grande exclusivamente para a
nova marca.

Os modelos femininos e mas-
culinos têm feito tanto sucesso
na Eurico Max, que não é inco-
mum ver pessoas procurando
por um sapato de tamanho tradi-
cional na loja. Cláudia conta
que a procura até fez com que
pensasse sobre a possibilidade
de vender calçados para esse pú-
blico, mas logo desistiu. Ela afir-
ma que não pretende incluí-las
em seu portfólio para que os con-
sumidores habituais não se sin-
tam deslocados. “Nosso cliente
se sente em casa e abrir para ta-
manho normal iria descaracteri-
zar a loja”, explica. ■

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

marca aumenta vendas

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Já falou de...
com seus filhos?
Há três semanas, recebi um e-mail do pai de uma aluna
que agradecia pelo fato de ter despertado o empreende-
dorismo em sua filha. Ela realmente tinha sido uma das
melhores da classe. E a novidade é que parecia estar
muito mais engajada no negócio da família.

Notei algo semelhante em Babson College há duas se-
manas. Conheci a Catherine Portner, uma aluna de
MBA que planejava reerguer o negócio do seu tataravô.
O problema é que o tal negócio, a cervejaria Robert Port-
ner Brewing Co, tinha fechado as portas em 1915, dian-
te da Lei Seca, e nenhum dos seus familiares teve inte-
resse em retomá-la. Será que Robert Portner não teria
ficado decepcionado com seus filhos que não levaram o
seu negócio adiante, como fizeram os familiares dos
seus concorrentes? Imaginei que isto também fosse parte
da preocupação do pai da minha aluna e de muitos outros
pais, empreendedores ou não, a respeito do futuro profis-
sional dos seus filhos. Mas até que ponto educamos nossos
filhos para que sejam realmente empreendedores? A
imensa maioria dos pais se preocupa em programar seus
filhos para serem bons empregados, e não bons empreen-

dedores de suas carrei-
ras profissionais, em um
momento em que o em-
prego se torna cada vez
mais momentâneo, frá-
gil e impessoal.

Mas será que pode-
mos incentivar o com-
portamento empreende-
dor em nossos filhos?
Muitos empreendedo-
res acreditam que sim.

Salim tinha 8 anos
quando pediu uma bici-
cleta ao pai. Para sua
surpresa, recebeu dois
sacos de laranja e um ca-
nivete. Foram para a
frente do estádio de fu-

tebol da cidade para vender laranjas descascadas. No fi-
nal do dia, Salim foi contar o dinheiro. “Aprendi a com-
prar a bicicleta e o que mais quisesse na vida”, diz Salim
Mattar, fundador da Localiza Rent a Car. Com isto,
aprendeu a se virar em qualquer situação. Meyer tam-
bém tinha mais ou menos a mesma idade de Salim quan-
do ficou sabendo que precisava usar óculos. Ele e seu
pai foram a uma ótica para consultar o preço dos óculos
desejados. Já na segunda ótica, ele fica radiante ao falar
para o pai, na frente do vendedor, que os mesmos óculos
estavam muito mais baratos do que na primeira loja. Seu
pai o tirou da loja para lhe dar a maior bronca da sua vi-
da. Ia começar a negociar um preço melhor com o vende-
dor, quando o menino atrapalhou seu plano. Com isto,
Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, aprendeu a comprar.

Ainda menino, Alair ficava maravilhado em ver co-
mo seu tio, dono de um mercadinho, apresentava o ar-
roz que vendia a granel para suas clientes. Ele espalhava
uma amostra sobre um tecido azul escuro que destaca-
va a brancura do arroz. A qualidade do produto ficava
nítida e era vendido rapidamente. Desta forma, Alair
Martins, fundador do Grupo Martins, aprendeu que a
qualidade em si pode não ser suficiente, é preciso desta-
cá-la. Com isto, aprendeu a vender.

Apesar da saúde frágil, Carl Page, professor de ciên-
cia da computação da Michigan State University, não se
cansava de ensinar a seus filhos, Carl Jr. e Larry, sobre
as inúmeras aplicações da computação. Anos depois,
Carl Page Jr. se tornou milionário ao fundar o eGroups e
vendê-lo ao Yahoo! por US$ 432 milhões. Quanto ao ou-
tro filho, Larry Page... bem, ele cofundou o Google. ■

Henrique Manreza

DIFERENCIAL

Atendimento
personalizado
fidelizaclientes

RELANÇAMENTO

Cláudia aponta o atendimento
personalizado como um dos
diferenciais da loja que mantém
clientes fiéis por muitos anos.
É o caso de Regiane Relva
Romano, professora da
Fundação Getúlio Vargas e dona
de um pé tamanho42, é cliente
da Casa Eurico há 30 anos.
Ela conta que o pé grande
é herança de sua mãe, que
sente dificuldade em encontrar
sapatos do tamanho adequado
e ressalta a qualidade dos calçados
ofertados pela Casa Eurico.
“É muito difícil encontrar um
calçado que seja confortável,
mesmo fora do Brasil.
E os sapatos deles têm uma
qualidade muito boa”, diz.

40%
Foi o crescimento das vendas
na loja da Oscar Freire
após o relançamento da
loja sob nova marca.

REPRESENTATIVIDADE

28%
A Eurico Max representa
atualmente 28% do faturamento
do negócio. A Casa Eurico ainda é
a que mais fatura, com 55% de
participação, e as vendas on-line
são responsáveis por 17% do total.

2011

37%
Foi o aumento das vendas
observado no primero semestre
do ano em relação ao mesmo
período em 2010, quando a Eurico
Max ainda era apenas uma filial.

A imensa maioria
dos pais se
preocupa em
programar
seus filhos para
serem bons
empregados,
e não bons
empreendedores
de suas carreiras
profissionais

MARCELO
NAKAGAWA
Professor e consultor de
empreendedorismo e inovação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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