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DA REDAÇÃO

É difícil encontrar uma
mulher que não se sin-
ta atraída por sapatos.
E o desejo pelos pro-

dutos pode ser ainda mais
aguçado quando é acompa-
nhado pela faci l idade da
compra. Melhor do que en-
frentar lojas cheias e ter pou-
co tempo para apreciar cada
par, é receber modelos em
casa, experimentar e esco-
lhê-los sem pressa. O vende-
dor Ageu Bento Araújo, de 42
anos, transformou esse so-
nho típico do universo femi-
nino em realidade.

Há dez anos, Araújo vende
sapatos a domicílio. A bordo
de uma van,  adquir ida há
três anos, o empresário roda
todos os dias cerca de 100
quilômetros entre Goiânia e
Aparecida de Goiânia.  Na
parte de trás do veículo, cen-
tenas de caixas de calçados,
que são levadas para as clien-
tes em residências ou em-
presas. Junto com a merca-
doria, Araújo leva ainda pa-
ciência e  o dom de ser  um
bom vendedor. “Esse é meu
segredo”, diz.

Ageu começou na ativida-
de, hoje regularizada, por ne-
cessidade. Depois de sofrer
um acidente de moto, ficou
mais de dois anos sem traba-
lhar. Quando se recuperou,
não conseguiu retornar ao
mercado, onde atuava como
vendedor de carros. Foi en-
tão que conheceu um comer-
ciante que vendia calçados
por meio de mostruários. “Vi
que o negócio funcionava e
decidi tentar”, relata.

Na época, Ageu tinha ape-
nas R$ 1,6 mil pra começar,
dos quais R$ 1 mil foram em-
prestados pela sogra. O em-
préstimo foi pago três meses
depois de fundar a 2A Calça-
dos, nome dado à empresa
por conta da letra inicial de
seu nome e da esposa, chama-
da Alessandra. Ele comprava
as mercadorias em saldões de

lojas e liquidações, além de
adquiri-las em atacadistas.

Lucro

Há cinco anos, no entanto,
ele se tornou um Microem-
preendedor Individual (MEI),
formalizando totalmente o
negócio. “Tinhas as notas fis-
cais de todas as mercadorias
compradas, mas, mesmo as-
sim, poderia haver proble-
mas quando era parado por
policiais, como ter os produ-
tos apreendidos. Nunca acon-
teceu”, ressalta o empresário.
“Agora, está tudo certo e não

corro mais risco”, completa.
Apesar de todo o esforço,

Araújo conseguiu ter lucro
com o negócio somente de-
pois de cinco anos de traba-
lho feito de porta em porta. A
ideia inicial era vender pelo
menos um par por dia e, hoje,
ele chega a comercializar 200
pares por mês – atende, em
média, a 20 clientes diários. O
estoque também cresceu e gi-
ra em torno R$ 200 mil. Já o
faturamento mensal está na
casa de R$ 18 mil. “Fui persis-
tente, não desisti e acabou
dando certo”, conta o empre-
sário, acrescentando que esti-

Empresário lucra com 
venda de sapatos delivery

EMPREENDEDORISMO

ma alta de 30% nas vendas em
2013 frente ao ano passado.

O microempreendedor in-
dividual relembra que o inicio
foi muito difícil ,  pois nem
sempre era bem recebido pela
clientela. "Certa vez estava
em um salão de beleza com
250 sapatos e um dos donos
havia permitido a venda. O
outro sócio, no entanto, não
sabia da minha presença e me
expulsou do estabelecimento
com toda a mercadoria. Foi
um situação constrangedo-
ra", lembra o empresário.

Já com o nome conhecido
no mercado, Araújo não preci-
sa mais comprar a mercadoria
de atacadistas ou em liquida-
ções de loja. Ele tem represen-
tantes de calçados que o aten-
dem também em casa. O ven-
dedor também não precisa
mais bater de porta em porta
para comercializar os produ-
tos, pois tem clientes fiéis, que
indicam para outras pessoas.

“Hoje,  todos os sapatos
são de marcas conhecidas e
de muita qualidade. Atendo a
pessoas que não gostam de
loja e ofereço a elas comodi-
dade. Espaço e tempo para a
escolha. Elas fazem um ver-
dadeiro desfile”, diz o empre-
sário, acrescentando que, en-
tre seus fornecedores, estão
marcas famosas como Via
Uno, Via Marte e Ramarim,
entre outras. “Faço atendi-
mento personalizado”, conta.

Segundo Araújo, uma das
primeiras técnicas para cati-
var a clientela é ter atenção
redobrada com o consumi-
dor, mas sem exagero. "Ficar
colado no cliente pode passar
a sensação de que você está
pressionando para a compra.
Outro ponto é observar dis-
cretamente o estilo do consu-
midor, o que te permite ofere-
cer um calçado que se encaixe
em seu perfil", explica.

Indicações

Araújo também tem uma
página em uma rede social,
onde expõe os diversos mo-
delos de sapatos que comer-
cializa. A cliente pode esco-
lhê-lo pela rede e solicitar a
visita do empresário, que já
leva os pares de acordo com
o número e perfil do consu-
midor. “Trabalho muito com
indicações, atendendo a um
público que não gosta de fre-
quentar shopping centers.
Muitos desses consumidores
vivem em condomínios fe-
chados de Goiânia. Oferece
comodidade e praticidade”

O comerciante também
negocia pares de sapatos
masculinos, mas, segundo
Araújo,  quem acaba com-
prando mesmo são as mu-
lheres. (Com agências)

EDMAR WELLINGTON/SEBRAE-GO

Há 10 anos, Ageu Bento Araújo comercializa calçados em domicílio em Goiás, levando
comodidade aos clientes. Segundo ele, faturamento deve crescer 30% em 2013

Lucila Cano é formada em Comunicação Social pela Fundação
Armando Álvares Penteado - FAAP (SP). Trabalhou como redatora
publicitária em várias agências e também como assessora de imprensa.

Em 15 de agosto, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) lançou o “Relatório Mundial de Saúde 2013:
Pesquisa para a cobertura universal de saúde” em Pe-
quim, na China. 

Durante o evento, a OMS solicitou que os países
continuem investindo em pesquisas locais como pas-
so para o desenvolvimento de um sistema de cobertu-
ra de saúde universal e acessível. Segundo divulgação
da OMS, a diretora-geral da instituição, Margaret
Chan, disse que a cobertura universal “é o conceito
mais poderoso que a saúde pública tem para oferecer”. 

Aqui no Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde foi lan-
çada em 12 de agosto, por obra do Ministério da Saú-
de, realização do IBGE e apoio científico da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

As diretrizes da pesquisa foram formuladas por um
grupo do Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz junto
com pesquisadores do Ministério da Saúde, da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade de
São Paulo e de outras unidades da Fiocruz.

A união de esforços valoriza a importância da Pes-
quisa Nacional de Saúde para que o governo tenha
uma visão atualizada das necessidades da população e
possa, a partir de análises, definir prioridades, im-
plantar políticas públicas adequadas e medir resulta-
dos.

De corpo inteiro

Iniciado em agosto, o levantamento deverá se es-
tender até o final de outubro. Esta não é a primeira vez
que o IBGE coleta informações sobre Saúde nas pes-
quisas que realiza, como a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios. Mas é, sim, a primeira vez que
o instituto realiza uma pesquisa inteiramente voltada
para a Saúde. 

A partir desta iniciativa, o IBGE passa a oferecer um
sistema integrado de pesquisas domiciliares, o qual
proporcionará informações significativas para os mais
diversos fins e, sobretudo, para o planejamento e mo-
nitoramento de políticas públicas. 

A Pesquisa Nacional de Saúde tem abrangência na-
cional e deverá cobrir 80 mil domicílios em aproxima-
damente 1.600 municípios. Cerca de 1.000 entrevista-
dores foram capacitados para aplicar três tipos de
questionários: o domiciliar, nos moldes do Censo; o de
todos os moradores de um domicílio; e o individual,
que deverá ser respondido por um dos moradores, de
18 anos ou mais, selecionado aleatoriamente para fa-
lar sobre doenças crônicas não transmissíveis, estilos
de vida e acesso a atendimento médico. 

As novidades da pesquisa vão além dos questioná-
rios e incluem tomadas de medidas de peso, altura,
circunferência abdominal e pressão arterial do mora-
dor selecionado. Posteriormente, ele também se sub-
meterá a exames de sangue e urina a serem realizados
por laboratórios credenciados pelo Ministério da Saú-
de em todas as localidades. A coleta laboratorial será
em domicílio e previamente agendada.

Iniciativa de fôlego

Só essa iniciativa, mesmo que seja por amostragem
em 25% das áreas visitadas pelo IBGE, já será um avan-
ço na atenção para com a população brasileira, princi-
palmente aqueles desprovidos de acesso a qualquer ti-
po de exame. Isso porque, de acordo com os resulta-
dos obtidos, aqueles que necessitarem de orientação
serão encaminhamos para a rede assistencial do SUS. 

Por sua vez, os questionários são minuciosamente
focados em questões relevantes sobre a saúde de ido-
sos, saúde da mulher, saúde das crianças com menos
de dois anos de idade, pré-natal, acidentes, doenças
crônicas, saúde bucal e outros. 

A gama de informações decorrentes da Pesquisa
Nacional de Saúde abrirá caminho para o planejamen-
to e a execução de políticas de saúde de que tanto ca-
recem segmentos da população, como deficientes,
idosos e portadores de doenças crônicas.

Para saber se o seu município foi selecionado para
a Pesquisa Nacional  de Saúde,  acesse o site:  ht-
tp://www.pns.icict.fiocruz.br

Procure se informar sobre a abrangência da pesqui-
sa e, se procurado pelo IBGE, colabore. Esta é uma
oportunidade para cada entrevistado fazer a diferença
em defesa de um bem valioso e intransferível.
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Hoje, todos os sapatos são de marcas
conhecidas e de muita qualidade. Atendo a
pessoas que não gostam de loja e ofereço a
elas comodidade. Espaço e tempo para a
escolha. Elas fazem um verdadeiro desfile."

Ageu Bento Araújo
Dono da 2A Calçados

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lu
siv

a 
pa

ra
 fi

ns
 e

du
ca

cio
na

is.

Text Box
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