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Para as mulheres, elas são uma espécie de templo da variedade e das oportunidades. Para o 
mundo do varejo, elas são modelos de bons resultados. As superlojas de sapatos, que trazem 
longas prateleiras com os modelos separados por número do pé, atraem pela praticidade e 
preço baixo - e não param de crescer. Empresas como Shoestock, Banana Price e Empório 
Naka vêm crescendo em São Paulo. Esta última, que começou com 30 m², hoje tem 2 mil m² 
e uma rede de cinco lojas.  
 
"Esse estilo de loja, que expõe todo o estoque à vista do cliente, tem uns dez anos", diz Celina 
Kochen, consultora de varejo. De novo nicho de mercado, que aproveitava o excesso da 
produção ou vendia calçados com pequenos defeitos, esse tipo de varejo se consolidou como 
um segmento específico. "No início, eram lojas que vendiam ponta-de-estoque. Mas com o 
tempo, passaram a ter também os modelos da moda."  
 
Segundo a consultora, esse estilo de comércio está consolidado e convive com as lojas 
tradicionais. E ainda levam vantagem no número de clientes. Uma visita rápida a esse tipo de 
loja, aos sábados, confirma a informação. "É um negócio muito competente, porque reúne um 
mix grande de produtos e preços competitivos". O baixo preço é resultado de um estoque 
grande e baixo investimento em funcionários. Nesse estilo de ponto-de-venda, cada cliente 
pega o sapato da prateleira, experimenta e leva no caixa.  
 
A Empório Naka, na Vila Olímpia, em São Paulo, nasceu sem grandes pretensões. A loja 
começou pequena, para vender o excedente da produção da fábrica de calçados Anna Basso, 
de São Paulo. "O ponto funcionava em baixo do escritório, com apenas 30 m²", diz Marinho 
Naccarato, neto dos fundadores da fábrica de calçados, e hoje diretor da Empório Naka. O que 
não ia para os clientes da fábrica, era colocado à venda.  
 
Com o sucesso das vendas, a família passou a terceirizar a produção e cuidar apenas do 
varejo. Em 1997, nascia o Empório Naka - nome inspirado no apelido de Marinho Naccarato, 
chamado de "Nacca" pelos amigos. O ponto original foi mantido. Em 2004, a área de vendas 
somava 600 m². Hoje, são 2 mil. A marca também tem lojas em Alphaville, no Jardim Anália 
Franco e em Campinas.  
 
A primeira loja da rede em shopping será inaugurada em breve, no BH Shopping, em Belo 
Horizonte. As lojas não são próprias. A marca é licenciada ao lojista, que compra a mercadoria 
da Naka. "Queremos ter quinze lojas, no máximo", diz o diretor.  
 
Quase todos os sapatos à venda na Empório Naka - quase 1 mil modelos - têm marca própria, 
mas a loja também vende alguns modelos Arezzo e Shutz. O preço médio é de R$ 109. Quase 
todos os produtos são femininos. Mas há também uma área exclusiva da grife de calçados 
masculinos Democrata e outra apenas para tênis.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


