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Birman, da Arezzo, diz que faz investimento de US$ 5 milhões em pesquisas   
Ela tem o corpo em forma de trapézio, cauda longa e fina com um grande e temido 
ferrão, mas vai ser a sensação neste inverno. A raia ou arraia, quem diria, deixa as 
águas do mar para vestir pés de mulheres, sejam famosas ou não. 
 
Um exemplar, cuidadosamente feito à mão, pode custar até R$ 5 mil, se tiver a 
etiqueta da Constança Basto, designer de uma sofisticada loja com endereços em São 
Paulo e Nova York. A imitação pode sair mais em conta: R$ 300, com o selo da Arezzo. 
 
Os couros de raia, coelho, cobra e outros bichos serão a tendência de moda na 
próxima estação. Das marcas mais populares às mais sofisticadas, a pele de animais 
vai colorir vitrines de todo o país. Muitas fabricantes, porém, optaram por uma 
imitação: transformam pele de vaca em couro de cobra ou de raia. 
 
A mineira Arezzo é uma das que usam couro de imitação. "Se fôssemos usar o original, 
deixaríamos o produto muito caro e inacessível", diz Anderson Birman, sócio-fundador 
da empresa. 
 
Para isso, a Arezzo desenvolveu tecnologia própria. Primeiro, marca o couro de vaca 
como se fizesse uma prensa e depois retalha essa pele com um bisturi, para formar as 
escamas da cobra. Fica praticamente igual ao original. O inusitado lhe garante 
economia. Enquanto o par de sapato original custaria ao consumidor US$ 600, um de 
imitação sai por R$ 350. 
 
A jovem Constança Basto prefere o couro original. E sua demanda é suprida por uma 
única empresa brasileira que produz esse tipo de couro, a gaúcha Tre Anytry. 
Inicialmente, a intenção da empresária era produzir em larga escala, o que não foi 
possível pelo alto custo. 
 
A consultora de moda Constanza Pascolato diz que as indústrias brasileiras estão 
acompanhando a tendência internacional. A grife italiana Dolce&Gabanna, por 
exemplo, deverá usar muita pele de cobra na sua coleção da primavera européia. "As 
lojas, até mesmo as mais populares, têm que investir no diferencial." 
 
Além dos sapatos, os tecidos vão mais uma vez voltar com estampas de animais, nas 
palavras de Constanza. Mas tanto bicho assim levanta pelo menos uma dúvida: os 
animais podem virar sapatos? Sim, mas apenas os couros vendidos por aqueles 
curtumes como a Tre Anytry, que têm a anuência do Ibama. Na verdade, a 
comercialização de peles de couros exóticos é feita sob as regras e a supervisão da 
convenção internacional Cites, com sede em Genebra, na Suíça, cujo responsável no 
Brasil é o Ibama. 
 
Os couros, em sua maioria importados, são beneficiados na Tre Anytry. Depois, 
lacrados, numerados e, em caso de exportação, devem ter uma licença especial da 
Cites. Toda essa rastreabilidade é que faz com que os produtos sejam liberados para a 
venda. Até porque a Cites exige que essas espécies sejam monitoradas e tenham 
desenvolvimento ambiental sustentável. 
 



"Quanto mais caro é o artigo, mais exclusiva a mulher acha que é, por isso as peles 
estão na moda", diz a designer Paula Bahia. Um par de botas de couro natural de 
cobra, nas cores originais preto e branco, sai por R$ 1.100. 
 
Ao lado dos couros exóticos, cristais Swarovski, crochês, broches e os bicos 
arredondados igualmente estarão nos modelos de sapatos do inverno. É a chamada 
moda retrô, que foi apresentada na última Couromoda, encerrada na sexta-feira, em 
São Paulo. 
 
A austríaca Swarovski, por meio de seu braço Swarovski Components, está vendendo 
tanto cristal para adornar roupas, sapatos e acessórios que aumentou o seu 
faturamento em 40% no ano  passado, para algo perto de ? 15 milhões. "Sapato virou 
uma jóia", diz Carla Assumpção, gerente de marketing da Components. 
 
Para estimular as vendas, Carla diz que a Components passou a fazer um corpo-a-
corpo com os potenciais clientes e parcerias com conhecidos arquitetos, estilistas e 
designers. No ano passado, importou uma equipe de técnicos dos Estados Unidos para 
fazer oficinas de aplicação de cristal em Novo Hamburgo, um importante pólo 
calçadista no Rio Grande Sul. 
 
A gaúcha Via Uno é uma das que usam cristais Swarovski. Mas não em todos os 
calçados. Para uma linha mais simples, importa da China esmeraldas, ametistas e 
rubis, mas feitos em plástico. João Roberto Baungratz, diretor de desenvolvimento da 
empresa, diz que essas "pedras" podem não ser preciosas, mas brilham como se 
fossem. Isso graças a uma técnica dos chineses, que aplicam espelhos no meio da 
"pedra" de plástico. 
 
A designer Luiza Barcelos diz que, além dos cristais e couros de animais exóticos, 
outra tendência deste ano serão os crochês. Os crochês vêm todos de Dom Silvério 
(MG), onde 150 bordadeiras fazem o trabalho para os sapatos. 
 
Tantas inovações só são possíveis porque as empresas investem alto na pesquisa de 
tendências. A Arezzo desembolsa US$ 5 milhões por ano: a equipe que desenvolve 
produtos viaja pelo menos cinco vezes por ano para o exterior. Mas a moda vai e volta. 
E, como lembra Constanza, peles de raia já eram usadas desde a época de Luis XV. 
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