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Nova loja de Ferragamo no País terá peças vindas do museu da marca,em Florença.  
 
Em sua autobiografia "Shoemaker of Dreams" Salvatore Ferragamo contava o orgulho de ter 
transformado a humilde arte do sapateiro em atividade respeitável. À essa altura, Ferragamo já 
havia modificado os pés femininos - foi o inventor dos saltos plataforma e anabela, e grande 
inovador no uso de materiais: cortiça, pele de peixe, palhinha, cânhamo e celulose enfeitavam 
gáspeas e saltos, uma forma de driblar as restrições ao couro, vetado aos civis durante a Segunda 
Guerra Mundial.  
 
Hoje, Salvatore Ferragamo é marca de luxo completa, melhor dizendo de lifestyle, com perfumes, 
óculos, bolsas, e uma completa linha masculina com ternos, sapatos, camisas. "Só de gravatas 
são 500 mil modelos produzidos por ano", conta o CEO da empresa Ferruccio Ferragamo, filho 
mais velho de Salvatore e da viúva Wanda Ferragamo, em visita a São Paulo, que irá receber a 
terceira loja da marca no País, em maio.  
 
Os homens contribuem muito para os €575 milhões que o grupo Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. 
faturou em 2005, resultado 12% superior ao de 2004. E serão recebidos com qualidade e mimos 
na primeira loja brasileira de rua no País (as outras estão instaladas no Shopping Iguatemi e na 
Daslu). Para começar, eles terão área exclusiva. O projeto, com jardim e lounge, é do Parisotto & 
Formention Architetti, um dos estúdios de arquitetura mais respeitados da Itália. O novo ponto, 
na rua Haddock Lobo, nos Jardins, terá 300 metros quadrados e também abrirá com a promessa 
de ser o mais completo da marca na América do Sul.  
 
Ali, executivos poderão encontrar um dos orgulhos da marca, as célebres gravatas da região de 
Como, referência em seda italiana, além de pastas, cintos e sapatos do melhor couro, oriundi da 
Itália e manuseado meticulosamente pelos artesãos em busca de porosidade e maciez exatas. 
Além do meio ponto que caracteriza a produção italiana de calçados, cada modelo masculino (400 
mil pares/ano, conforme Ferruccio) é apresentado em seis larguras - características assim 
colocam a marca entre as cinco mais prestigiadas do made in Italy atual, ao lado de nomes como 
Prada e Gucci.  
 
O Brasil é um desses novos e potenciais mercados que são estratégicos para o grupo Salvatore 
Ferragamo, presidido por Wanda Ferragamo, mãe dos seis filhos de Salvatore. "Não pára de 
crescer o interesse dos consumidores brasileiros por marcas de luxo e de moda", atesta Ferruccio 
Ferragamo, que planeja abrir lojas também no Rio e em Brasília.  
 
Mariana Nassrala e Juliana Antunes, franqueadas master da marca Ferragamo no País desde 
2002, contam que por aqui os homens representam 50% das vendas. Grande parte deles busca o 
clássico. Já a clientela feminina se surpreende com seu atual arrojo. "Vão às lojas em busca de 
qualidade, mas logo constatam que encontram também modernidade", explica Juliana.  
 
A modernidade é realmente atributo perseguido pela Salvatore Ferragamo. Embora a expertise no 
trato do couro continue em alta, a marca tem se esforçado para passar do grau de confidencial a 
fashion, e assim conquistar novos e seletos consumidores. É trajetória percorrida com êxito por 
outra marca de lastro histórico, a francesa Louis Vuitton. Se os sapatos são a alma de Ferragamo, 
além de fetiche indiscutível, roupas e bolsas são fundamentais para atingir o coração feminino.  
 
"Não queremos uma mulher que seja excessivamente jovem, importante é que seja moderna, 
contemporânea", define Ferruccio.  
 
 



Para isso, a marca participa dos desfiles da semana de moda de Milão e conta com um staff de 
designers jovens (eles, sim) prospectados não só na Itália mas em todas as partes do mundo, 
como convém à globalização atual - aliás, duas de suas maiores e importantes lojas estão em 
Tóquio e em Seul. São 450 pontos próprios, espalhados em 55 países, embora a grife tenha 
distribuição superseleta.  
 
A loja de São Paulo contará com um atrativo extra. Algumas peças do museu Ferragamo, 
localizado no Palazzo Spini, em Florença. Tudo para evocar o passado glorioso da marca. Trata-se 
da homenagem a um garoto que nasceu em 1898, filho de agricultores pobres na minúscula 
aldeia de Bonito, na região de Nápoles, e não parou de "revolucionar" a moderna sapataria até 
sua morte, em 1960.  
 
A história de Ferragamo é cheia de lances incríveis. Os primeiros pares foram feitos quando tinha 
apenas nove anos, para livrar as irmãs, às vésperas da primeira comunhão, do vexame de entrar 
na igreja descalças ou calçando tamancos. O material necessário tomou emprestado de um 
sapateiro da região. O próximo passo do garoto foi trabalhar numa oficina de sapatos em Nápoles. 
Aos 14, já tinha uma pequena sapataria em sua casa, de onde saíam os sapatos considerados os 
mais estilosos de toda a região napolitana.  
 
Aos 16 anos, conseguiu juntar-se aos irmãos que haviam migrado para a Califórnia, nos Estados 
Unidos. Começava aí sua ligação com o cinema, já que eles eram artesãos que faziam à mão os 
sapatos para a American Film Company. Os filmes mudos dirigidos por De Mille e Grifith já 
mostravam suas botas de cowboy. Logo, atores e atrizes começaram a fazer suas encomendas e 
a produção saltou das telas, graças a Marlene Dietrich e Greta Garbo, encantadas com a colocação 
na gáspea de requintes vários: pedaços de xales espanhóis, brocados franceses, sedas italianas.  
 
O endosso era o passaporte para abrir loja na Hollywood Boulevard, onde faziam sucesso 
sandálias romanas com tiras de amarrar, febre em 1920, e seus mocassins. Em 1923, Salvatore 
ainda estava a serviço do cinema, mas a serviço de estúdios peso-pesado como Universal, Warner 
Bros. e Metro Goldwin Mayer.  
 
O sapateiro das estrelas consolidava-se. Mas mesmo com essa reputação, andava incomodado por 
não conseguir equacionar um dilema dos sapatos. Eram "belos, mas magovam os pés", escreveu 
depois em sua autobiografia. Tal fato o levou a aproveitar a temporada norte-americana para 
estudar anatomia na Universidade da Califórnia do Sul. Entendendo o calçado como obra de 
arquitetura sujeita a cálculos matemáticos, pela primeira vez os sapatos femininos podiam ser, 
finalmente, elegantes e confortáveis.  
 
Em 1927 volta para a Itália e abre oficina em Florença, até hoje QG da empresa. É a primeira 
produção em grande escala de sapatos feitos à mão, com 60 operários. Sua manufatura recebia 
clientes do mundo inteiro. Em 1938, com todos os problemas de construção resolvidos, 
Ferragamo lança o salto anabela. No rastro da descoberta do túmulo de Tutancamon inova com 
saltos de pirâmides invertidas. Cria também o salto plataforma, em cortiça e tecidos 
multicoloridos, modelo imortalizado por Carmen Miranda.  
 
É convivendo com as restrições da Segunda Guerra que sua criatividade explode, com penas de 
colibri, cascas de árvore, ráfia, conchas de caracol, cânhamo. Introduz o salto saca-rolha, feito, 
claro, com rolhas. O modelo aparece repaginado na atual coleção "I love Salvatore". "Sim, é 
tributo a meu pai, que sempre estudou a anatomia do calçado" orgulha-se Ferruccio.  
 
E o que Ferruccio pensa da atual predileção das mulheres por modelos baixíssimos? "A mulher 
sempre usará salto", aposta. O pai foi o grande divulgador do salto agulha, febre da década de 
50, por incluir na construção metal para sustentar o modelo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 mar. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


