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» NAIRA SALES

O
frenesi em torno de
novas coleções cos-
tuma ser grande nas
lojas mais famosas,

atraindo centenas de mulhe-
res.  Natal  e  Dias das Mães
não são muito diferentes.
Sim, só podíamos estar fa-
lando de sapatos, produto
que, ao lado de joias e bol-
sas,  desper ta  fascínio na
maior parte do público femi-
nino. Para lojistas, a aposta
no segmento normalmente
redunda em bons negócios.
Quem consegue consolidar a
marca no mercado ganha
mais do que uma clientela
fiel, faz uma legião de fãs. 

Reconhecido mundial-
mente por sua tradição no
setor, a indústria calçadista
brasileira tem como princi-
pal público-alvo as mulhe-
res. De acordo com o estudo
Indústr ia  de Calçados do
Brasil 2012, feito pela Asso-
ciação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalça-
dos), 56% dos sapatos fabri-
cados no País em 2011 foram
voltados para o público fe-
minino. Embora os números
do ano passado ainda não
estejam fechados, a entidade
assegura que o foco do setor
não mudou – e nem deve se
alterar nos próximos anos.

O público feminino tem
suas preferências, que foram
devidamente retratadas em
um estudo produzido pela
Focal Pesquisas. De acordo
com o levantamento, que ou-
viu 2,5 mil mulheres de 15 a
54 anos, das classes C2 a A1,
em seis capitais de quatro re-
giões diferentes, a preferên-
cia da maioria das brasileiras
é pelo conforto e o design em
suas compras de calçados.

O estudo também revelou
que a internet tem participa-
ção tímida como canal de ven-
da, ficando ainda muito atrás
dos pontos de venda físicos.
Além disso, apesar da explo-
são de lojas monomarcas pelo
País, as mulheres ainda prefe-
rem fazer suas compras nas
chamadas multimarcas, que
oferecem produtos de dife-
rentes empresas.

Mercado

Apesar da tradição e rele-
vância da indústria calçadis-
ta para a economia brasilei-
ra, o setor vem enfrentando
dificuldades. Influenciado
pelo câmbio desfavorável,
que favorece a  invasão de
produtos importados, espe-
cialmente chineses, a produ-
ção vem caindo ano a ano no
País. Só no ano passado, de
acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), a queda foi de
3,3% frente a 2011.

A venda de calçados no va-
rejo, no entanto, passa ao largo
dessa crise.  Impulsionado pe-
lo forte consumo das classes C
e D, o comércio do segmento
teve crescimento médio real de
3%, segundo a Associação Bra-
sileira de Lojistas de Artefatos
e Calçados (Ablac).

Marca carioca de acessó-
rios, bolsas e sapatos femini-
nos, a City Shoes, acompa-
nhou o bom momento do va-
rejo no ano passado e, para
2013, prepara-se para faturar
R$ 75 milhões e abrir mais 10
unidades. Segundo o diretor
de Expansão e Novos Negó-
cios, Patrick Wellisch, filho
do fundador da empresa, de-
zembro costuma ser o mês
mais quente de vendas por
conta do Natal.

“Devido a mudanças de
estações, março e setembro
também são muito bons”,
disse o executivo, acrescen-
tando que as coleções de cal-
çados acompanham os lan-
çamentos das marcas de mo-
da feminina.

Gerente de Marketing do
site Passarela, Yasmini Ferra-
ra conta que 2012 foi marca-
do por conquistas. A loja vir-
tual  da marca,  que possui
ainda 40 pontos de venda fí-
sicos no interior de São Pau-

Sonho de consumo 

de toda mulher
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LEITOR PERGUNTA

"Pra mim chega", decidiu o papa. Missão cumprida, Bento
XVI sai de cena. Amanhã se recolhe a cela de convento no
Vaticano. Vai rezar. Rezar muito. Enquanto ele conversa
com Deus, os cardeais conversam entre si. Preparam-se
para eleger o substituto do representante do Senhor na
Terra. Que responsabilidade! 
O encontro dos prelados que se reúnem para escolher o
sucessor de São Pedro tem nome. É conclave. A palavra
nasceu latina. Na língua dos Césares, designava parte
da casa fechada a chave. Podia ser quarto, sala, bibliote-
ca. No português nosso de todos os dias, o significado se
mantém. E avançou.
Por extensão, nomeia a dependência do Vaticano que reú-
ne Suas Eminências. Também seminário, encontro, reu-
nião secreta. Em suma: a palavra caiu na boca do povo.
Como diz o outro, a língua não é só viva. É vivíssima.

Filho de peixe
Sabia? Conchavo pertence à família de conclave. O fi-
lhote dá nome a acordos feitos em recintos fechados.
Não importa que, depois, sejam escancarados, discuti-
dos em público. Os conchavos políticos servem de
exemplo, não?

Efeito demonstração
Nós adoramos salamaleques. A língua, flexível como
água, se molda a nossos caprichos. Uma das demons-
trações de solidariedade da puxa-saco são os prono-
mes de tratamento. Afinal, nem todos são iguais pe-
rante a gramática.  Alguns são mais iguais. É o caso
das autoridades. 

Os poderosos não só têm poder. Precisam demonstrar o
poder. O papa, por exemplo, é santidade. Os cardeiais,
eminências. Os patriarcas das igrejas ortodoxas, beatitu-
des. Os bispos, excelências reverendíssimas. Sacerdotes
em geral, reverendíssimas.

É assim
Olho vivo, moçada. No emprego dos pronomes de trata-
mento, um cuidado se impõe — distinguir a 2ª e a 3ª pes-
soa. A segunda é a criatura a quem nos dirigimos. 
Se falamos com o papa, o cardeal, o bispo & cia. abençoa-
da, usamos Vossa. 
Se falamos sobre a autoridade, damos a vez ao Sua. 
Assim: 
Cardeal, Vossa Eminência sabe por que Sua Santidade
renunciou?

Menor é melhor
Viva! A lei do menor esforço merece banda de música e
tapete vermelho. Com razão. No corre-corre diário, o
tempo ocupa o pódio dos bens preciosos. 
Daí o mandamento menor é melhor. Os pronomes,
solidários, vão ao encontro das urgências do falante.
Oferecem-se em forma de abreviatura. 
Para lançar mão da facilidade, não bobeie. Use-a como
manda a gramática.

Deste jeitinho: papa: Vossa Santidade (V. S.), cardeal: Vos-
sa Eminência (V. Emª), bispos: Vossa Excelência Reveren-
díssima (V. Exª Revma.), Sacerdotes: Vossa Reverendíssi-
ma (V. Revma.), Padre (Pe.). Em endereçamento, pode ser
usado Rvmo. Pe. Fulano de Tal.

Acertos que garantem vagas
Eta palavra manhosa! Próximo muda de time como
banhista muda de camisa. Ora se refere a tempo. Aí,
anuncia o futuro (na próxima semana, no próximo
mês, no próximo ano, no próximo encontro, nos próxi-
mos 10 dias). Não abuse. Se tratar do dia da semana
em curso, por favor, dê folga ao trissílabo: Maria se ca-
sa no sábado. (A ausência do próximo denuncia que é
no próximo sábado.)

Ora próximo exprime localização. Se for adjetivo, con-
corda com o nome a que se refere: João e Rafa são paren-
tes próximos. Maria e Bia ficaram mais próximas do altar.
A loja fica próxima uma a outra.

Se locução adverbial, mantém-se invariável — no mas-
culino singular. Veja: 
Malu, Carmem e Paulo estavam próximo da mãe (perto).
Vivíamos próximo do rio. Próximo ao teatro, havia uma
livraria sortida.

Ótica ou ótico são a mesma coisa que óptico ou óptica?
FLÁVIO BARROS, LUGAR INCERTO

Óptico é relativo à visão (nervo óptico, músculo óptico). Ótico, ao
ouvido. O p se impõe pra evitar confusão. No mais, prefere-se ótica: A
miragem nada mais é que ilusão de ótica. Os fatos podem ser
analisados sob diferentes óticas. A ótica é parte da física.

Adeus, Bento XVI

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"A única coisa autêntica no ser
humano são suas interjeições."

Sofocleto

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

DIVULGAÇÃO

Devido a mudanças de estações, março 
e setembro também são muito bons.”

Patrick Wellisch
Diretor de Expansão e Novos Negócios da City Shoes

Impulsionado pela venda de sapatos femininos, o comércio de calçados 
cresceu 3% em 2012. Principais marcas do País estão otimistas com 2013

lo, foi premiada como a me-
lhor de moda e acessórios do
Brasil. “Atingimos também 1
milhão de fãs no Facebook
por dois anos consecutivos”,
diz a executiva.

Para Yasmini, há alguns se-
gredos para manter a cliente-
la satisfeita. "É fundamental
contar como uma equipe es-
pecializada para fazer pesqui-
sas internacionais sobre ten-
dências", conta. Para a geren-
te, outro ponto importante é a
rapidez na entrega dos pro-
dutos. “Além disso, é funda-
mental participar de feiras,
congressos e eventos do setor
para saber o que o mercado
está fazendo”, completou. 

Ano promissor

Fundada há 40 anos, a Ca-
rolina Martori  mantém a
família até hoje à frente da
administração da empresa,
especializada em calçados fe-
mininos. Segundo a diretora
de Estilo da marca, Carolina
Martori, 2012 foi um ano atí-
pico para o setor. “O mercado
estava estranho, com muitos
lojistas com medo de investir,
ano de eleições, muitas mu-
danças na economia nacio-
nal e mundial”, avalia a em-
presária. "Já 2011 tinha sido
melhor, de maior movimen-
tação. Vendeu-se mais, pro-
duzimos mais", acrescenta.

Na avaliação de Carolina,
2013 já começou diferente.
“Será um ano de muito tra-
balho. O cliente busca novi-
dade todos os dias, acompa-
nhar essa busca não é fácil.
Ainda assim, 2013 tem tudo
para ser positivo", conta.

Segundo a sócia da loja de
calçados e acessórios femini-
nos Espelho Mágico,  Suzi
Darlen, a temporada de lan-
çamentos é o que movimenta
o mundo da moda, levando
de carona o segmento de cal-
çados. "Geralmente, as pes-
quisas começam a ser reali-
zadas com um ano de ante-
cedência, nas passarelas in-
ternacionais, onde buscamos
tendências de cores e mode-
los”, diz a executiva, acres-
centando que esse trabalho é
completado com visitas a fei-
ras especializadas e consul-
tas de catálogos de moda. “Ao
todo, temos 10 lojas no Rio

de Janeiro”, completa.
A grife Jorge Bischoff tam-

bém lança coleções exclusi-
vas durante o calendário tra-
dicional da moda brasileira.
O dono da marca, Jorge Bis-
choff,  conta que os lança-
mentos de outono/inverno
2013 chegam às lojas  com
força na primeira semana de
março. “A atração das mu-
lheres por sapatos impulsio-
na nosso negócio. De todos
os acessórios, as clientes re-
latam que o calçado é o dife-
rencial”, diz.

Segundo Bischoff, a consu-
midora brasileira tem o hábi-
to de usar saltos no cotidiano,
o que impulsiona a demanda
por produtos. Para o empre-
sário, não há um mês especí-
fico de maior movimento.
“Ainda assim, as datas come-
morativas, como Natal e Dia
das Mães, e os períodos de
lançamentos de coleções,
têm grande movimento”, con-
ta o empresário. “as liquida-
ções atraem pelos preços e o
lançamento das coleções cos-
tuma chamar atenção das
clientes mais antenadas e
fiéis à marca”, completa.

Com 43 franquias espa-
lhadas pelo País, as vendas
da Jorge Bischoff cresceram
60% em 2012 em compara-
ção a 2011, rompendo ainda
a barreira de 1 milhão de pa-
res comercializados. Só no
ano passado, segundo o do-
no da marca, foram inaugu-
radas 15 lojas no ano passa-
do,  sendo uma no Vil lage-
Mall, shopping de alto luxo
aberto no final do ano passa-
do na Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio. 

Uma das estratégias para
ampliar  a  participação da
marca no setor foi abrir no-
vos pontos de venda. Hoje,
além das lojas  própr ias,  a
Jorge Bischoff está presentes
ainda em cerca de 800 multi-
marcas  nos mercados do-
méstico e internacional. “O
objetivo é chegar a 60 fran-
quias  até  o  f inal  de 2013”,
conta o empresário, acres-
centando que a marca, hoje
presente em 40 países, inten-
sificou o trabalho de pros-
pecção no exterior. 

“As exportações, que re-
presentam 15% do fatura-
mento, aumentaram 62% em
2012. Queremos aumentar a
participação das vendas ex-
ternas”, conta Bischoff, des-
tacando que, entre as ações
previstas para 2013, está o
lançamento de uma franquia
em Montevidéu, cuja abertu-
ra está prevista para o pri-
meiro semestre.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 fev. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




