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São Paulo, 5 de Julho de 2006 - Designers de calçados fazem suas interpretações 
da beleza das pedras austríacas. Cobiça para as mulheres, objeto de fetiche para os 
homens. Ninguém pode subestimar o poder dos sapatos - nem dos cristais. Depois 
de passar por Madri, Nova York, Shangai e Cidade do México, a exposição Crystal 
Temptation, que reúne essas duas tentações, chega a São Paulo, mais 
precisamente para o público da Francal, uma das feiras mais referenciais de 
calçados de toda a América Latina.  
 
A mostra, que pode ser conferida até sexta-feira, mira nos designers de sapatos de 
todo o planeta, que interpretam o poderio que emana dos cristais. São 60 nomes 
da sapataria premium mundial, como o italiano Giuseppe Zanotti.  
 
No elenco de brasileiros, expoentes como a carioca Constança Basto (nome com 
projeção internacional com loja em Nova York), o gaúcho Maurício Medeiros e a 
mineira Luiza Barcelos, todos com trabalhos autorais. Também não foram 
esquecidas grandes marcas como a Vizzano, com a coleção assinada pela modelo 
Ana Hickmann.  
 
A exposição, que depois segue para Paris e Londres, traduz temas eternos como a 
liberdade, a vaidade, o poder, a luxúria, a gula. Na Francal, a mostra foi 
abrasileirada com mais um mote: o orgulho. São sete chuteiras que evocam países 
com tradição futebolística, como Itália, França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, 
Argentina e o Brasil - que na Copa do Mundo fez participação digna de ser 
esquecida.  
 
A mostra é promovida pela Swarovski, a centenária empresa austríaca de cristais, 
que registrou faturamento de US$ 1,83 bilhão em 2005. Não é à toa que a marca 
mira nos designers de sapatos de todo o planeta. É uma das formas de alavancar 
as vendas da divisão de componentes, que atende às indústrias de vários setores, 
do têxtil ao de eletroeletrônicos.  
 
"Hoje o cristal está em segmentos que há apenas uma década sequer se cogitava", 
diz Henning Dauch, gerente geral da divisão de componentes da Swarovski no 
Brasil. Indústrias de roupas no País, conforme Dauch, ainda são clientes mais 
representativos do que as de sapatos - esta a razão de a mostra estar numa feira 
como a Francal, que tem a expectativa de atrair 60 mil profissionais do setor e 
promove os lançamentos de primavera-verão.  
 
A designer Luiza Barcelos, da marca mineira homônima, não abre mão das pedras 
de cristal. "O brilho é algo que enche os olhos e é sempre importante em minhas 
coleções", conta a estilista mineira, conhecida por sua produção premium. Luiza diz 
que não restringe as pedrinhas brilhantes às produções mais formais, de festa. 
"Gosto de fazer uso do cristal também naquelas peças do dia-a-dia, com o rústico e 
o esportivo."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jul. 2006, Nacional, p. A-7. 
 


