
Formada em desenho indus-
trial e inspirada pela mãe, que
trabalha com moda, Adriana
Pedroso, de 31 anos, cansou de
trabalhar em uma multinacio-
nal e decidiu ir para Londres,
onde teve a primeira ideia de
ser design de sapatos.

Após pesquisar o setor e os
cursos, viu que tinha aberto o
primeiro mestrado de design
de sapatos em Barcelona, no
Instituto Europeu de Design.
Após terminar os estudos, vol-
tou ao Brasil e iniciou sua car-
reira com a marca Sarah Cho-
fakian, ficando a frente do esti-
lo durante cinco anos.

“Com a necessidade de cres-
cer, optei por ter minha própria
empresa e, em maio de 2010,
abri a Masqué”, diz a jovem em-
presária. Adriana conta apenas
com uma loja, em São Paulo, on-
de possui o varejo e um show
room. A ideia foi amadurecida
em 2009 e então partiu para um
estudo elaborado sobre o setor e
a empresa. “Não dei um tiro no
escuro, fiz um estudo, mas co-
mo já conhecia muito bem o
mercado, sabia que tinha espa-
ço para mim”, explica.

Atualmente, além do varejo,
ela vende para 40 multimarcas
do Brasil, através de feiras, on-
de apresenta suas coleções de in-
verno e de verão. Curitiba, Bra-
sília e Goiânia lideram os 1.600
pedidos por coleção.

Para garantir o crescimento
da marca, a empresária lançou
um sistema que responde por
10% de todas as vendas. “Temos
um delivery de sapatos. A ideia
surgiu da necessidade das clien-
tes quererem ir à loja, mas não
terem tempo. Deixamos uma
mala de sapatos na casa dela e re-

tiramos no dia seguinte”.
As clientes escolhem pelo si-

te e Adriana traça o perfil do
gosto delas. “Geralmente sai
venda. É uma comodidade que
cabe no mercado de luxo e pre-
tendemos dobrar a porcenta-
gem das vendas”. Entre os
meios para alavancar a marca,
Adriana faz parceria com a esti-
lista Fernanda Yamamoto e des-
fila seus calçados na São Paulo
Fashion Week. Além disso, pa-
trocina o musical New York,
New York.

Entre 2014 e 2015, a jovem pro-
jeta abrir mais uma loja, desta
vez, em um shopping. “Quere-
mos expandir. A Masqué está
crescendo, mas não queremos
perder a exclusividade e continua-
remos com poucos pares”, com-
plementa a empresária. ■ N.M.

Apesar de a crise financeira glo-
bal afetar quase todos os setores
da economia, o segmento de lu-
xo continua com boas perspecti-
vas de crescimento, com um
previsão de expansão de 20%
em 2012 em relação a 2011.

Para Guilherme Kosmann,
gestor institucional da MCF
consultoria, o luxo sente os re-
flexos, mas bem menos por
causa do perfil do consumi-
dor, que reduz o impulso, mas

continua comprando.
“O Brasil está vivendo uma

realidade de classes sociais,
com participação relevante da
classe média. Com isso, as mar-
cas luxuosas estão diversifican-
do suas divisões, para garantir
essa parcela”, diz Kosmann.

Entre os exemplos, o gestor
destaca a Armani, que atinge o
topo da pirâmide e a classe mé-
dia, e a Ferrari, que permite o
acesso aos seus produtos que
vão de carro à roupas e acessó-
rios. Para ele, o momento é pro-
pício para quem quer investir.
“O segmento luxo está crescen-

do e a diversificação do portfó-
lio é uma boa maneira para
quem quer obter sucesso”, afir-
ma. No entanto, o gestor alerta
que os investimentos não são
tão simples por causa da capaci-
tação, ponto de venda e contra-
tação de especialistas.

“A classe C é um fenômeno.
Eles guardam dinheiro para po-
der comprar um produto mais
caro e as lojas têm a caracterís-
tica de parcelar em várias ve-
zes. O perfil do brasileiro ain-
da não está maduro e parte aca-
ba comprando por status”,
pontua. ■ N.M.

Diversificação do portfólio é a
saída das grifes de alto padrão
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Ninguém sai de férias pensando em trabalho. Quem
sai de casa depois de meses de batente só pensa em se
divertir, conhecer novos lugares e ter contato com
culturas diferentes. Mesmo assim, algumas pessoas
que experimentam esses passeios vivem situações que
as despertam para uma atitude empreendedora. E,
mesmo tendo saído do país como turistas, trazem na
mala muitas ideias de negócios inspiradas naquilo que
observaram no período que ficaram fora do Brasil. A
cultura, o estilo de vida e o grau de desenvolvimento
de um determinado lugar influenciam modelos de ne-
gócios diferentes dos que existem por aqui. Conviver
com outras culturas no papel de turista, ou de estudan-
te, é uma oportunidade para identificar oportunida-
des de negócios. Muitos empreendedores brasileiros
de sucesso apostaram na ideia que surgiu de maneira
informal durante uma viagem ao exterior.

Robinson Shiba teve a ideia de montar o seu pró-
prio negócio, o China In Box, em 1987 quando foi pas-
sar as férias nos Estados Unidos. Nesta época cursava
odontologia. Robinson observou que, por lá, era um
sucesso a entrega de comida em casa pelos restauran-

tes chineses. O deli-
very deste tipo de co-
mida ainda não havia
no Brasil. Com apoio
da família, abriu seu
primeiro restaurante
em 1992. A China in
Box é hoje um suces-
so que dispensa co-
mentários. A história
de Caito Maia, em-
preendedor da marca
Chilli Beans, é pareci-
da. Começa na déca-
da de 1980, depois de
uma viagem que fez à
Califórnia. Lá, estuda-
va música e percebeu
que as pessoas com-
pravam vários óculos

de sol com qualidade e design em quiosques na praia
e a preço baixo. Trouxe a ideia pra o Brasil. A empre-
sa aberta em 1997 é atualmente a maior rede brasilei-
ra de óculos escuros e acessórios.

As histórias não param por aí. O gaúcho André
Krai reutiliza contêineres desativados como estrutu-
ra arquitetônica de sua rede de lojas de moda multi-
marcas. Ele inaugurou a primeira unidade da Contai-
ner Ecology Store em 2008. Com 70 lojas instaladas
pelo Brasil, pretende utilizar as estruturas recicladas
na hotelaria e em outras áreas. A ideia nasceu de uma
viagem a Cingapura. André viu uma loja montada em
uma caixa de metal que mudava de local a cada dia
pela cidade. Foi isto o que o inspirou iniciar o negó-
cio no Brasil.

O número de brasileiros que viajam ao exterior
cresceu muito nos últimos anos em decorrência do
aumento do poder aquisitivo da população. Este fenô-
meno amplia a possibilidade de cada vez mais pes-
soas se inspirarem e retornarem ao país com ideias
inovadoras para empreender. Recentemente, milha-
res de brasileiros foram a Londres assistir os Jogos
Olímpicos. Os espaços para a realização das provas es-
portivas proporcionaram novas experiências de lazer
e entretenimento. Os londrinos se prepararam e cria-
ram negócios inovadores para receber visitantes. To-
mara que os brasileiros que foram a Londres, além de
boas lembranças dos jogos, tenham trazido ideias que
possam se transformar em negócios de sucesso com
vistas aos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. ■

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista em
cultura empreendedora

Negócio inovador lançado pela Masqué já responde por 10% do total
das vendas, e a meta da empresa é dobrar esse percentual em 2013

Tomara que
os brasileiros que
foram a Londres,
além de boas
lembranças dos
Jogos, tenham
trazido ideias
que possam se
transformar em
negócios de sucesso
com vistas aos Jogos
de 2016, no Rio
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PASSOS LENTOS

Produção de sapatos no Brasil

113 milhões de pares

894 milhões
de pares 819 milhões
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Fonte: Abicalçados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 15.




