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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi compreender o uso de calçados femininos, especialmente nas 

ocasiões de trabalho e lazer, e relacionar com as profissões desempenhadas pelas 

consumidoras. Para isso, foi realizado um estudo qualitativo e iconográfico por meio de um 

diário de uso eletrônico, com 30 mulheres de classe AB que atuam em cinco áreas 

profissionais. A premissa central deste estudo consiste na possível relação entre a área de 

atuação profissional da mulher com o estilo de sapato usado em diferentes ocasiões. Nesse 

sentido, haveria uma predisposição das mulheres em adaptar o estilo do calçado e tamanho de 

salto (moderno, clássico, fashion, salto alto e baixo) ao tipo de profissão desempenhada. Os 

resultados indicam que mesmo profissionais da mesma área, como da área da educação, 

adotam estilos diferentes de calçados, expressando a individualidade de cada consumidora. 

Profissões que exigem ambientes com dress code e maior praticidade ao caminhar, como 

advogadas, os calçados clássicos prevaleceram. Profissões autônomas, como educadoras e 

designers, os estilos individuais foram considerados como principais em suas escolhas, sendo 

fashion no estilo para professora de inglês; ou moderno para a profissional de designer, e os 

saltos são os muito altos ou sem salto nenhum. Os resultados evidenciaram que não há relação 

aparente entre a profissão adotada e o estilo de calçado utilizado. Entretanto o uso do salto 

alto é determinante na ocasião de trabalho em todas as profissões. Um estudo mais 

aprofundado deve ser conduzido a fim de testar as proposições levantadas nesta pesquisa e 

permitir resultados aplicados para os fabricantes e varejistas de calçados femininos.  

 

Palavras-chave: Ocasião de uso. Calçados femininos. Inteligência de Mercado. 

Comportamento de Consumo. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

This research aimed to understand the use of women's shoes, especially at work and in leisure 

situations, and relate them to the professions of their consumers. For this, a qualitative study 

was carried out with 30 middle- and upper-class women working in five professional areas, 

with the aid of an electronic journal. The central premise of this study is a possible association 

between the areas of professional activity of these women with the style of shoes used on 

different occasions. Thus, there should be a predisposition for women to adapt footwear styles 

and heel sizes (modern, classic, fashion, high, and low) to the type of job performed. The 

results indicated that even professionals in the same area, such as education professionals, 

adopt different styles of footwear, expressing the individuality of each consumer. In 

professions, whose work place requires specific dress codes and greater practicality when 

walking, such as for lawyers, classic shoes prevailed? Freelance professionals such as stylists 

and designers, considered their individual styles as a major factor in their choices, with a more 

fashionate style for an English teacher or modern for a designer professional, and the heels 

were either very high or no present at all. The results show that there is no apparent 

correlation between profession and the style of footwear used. However, the use of high heels 

was decisive at work place in all professions. An in-depth study should be conducted in order 

to test how the propositions raised by this survey could allow the results to be applied by 

women's shoes manufacturers and retailers. 

 

Keywords: Situation of use. Women's shoes. Marketing Intelligence. Consumer behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A importância dos consumidores e sua compreensão têm sido relevantes para o 

desempenho do varejo (HARDESTY; BEARDEN, 2009). Perante esse desafio, os 

pesquisadores e executivos de moda fazem uso de várias técnicas e instrumentos de pesquisa 

para ajudar a compreender as variações de estilos e ocasiões de uso dos calçados femininos.  

Nos anos recentes, as mulheres têm se mostrado menos fieis às marcas ou lojas e mais 

propensas a seguir um estilo próprio (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 

CALÇADOS – ABICALÇADOS, 2015). De acordo com a pesquisa Kantar 

(ABICALÇADOS, 2015), 77% dos lares brasileiros compraram, pelo menos, um par de 

calçados em 2015, e a categoria conquistou mais compradores. Ainda segundo a Kantar, as 

lojas de calçados são os principais canais de venda, mas as lojas de departamentos vêm 

ganhando força desde 2013.  

Em 2015, o setor calçadista possuía oito mil indústrias, um faturamento de R$28 

bilhões de reais e mais de 32 mil pontos de vendas pelo Brasil, suprindo 95% da demanda 

interna (ABICALÇADOS, 2015). Esse cenário tem imposto às empresas e aos pontos de 

venda um desafio na composição do seu portfólio de produtos na medida em que o mix pode 

resultar em menor ou maior volume de vendas. Por isso, entender a ocasião de uso é mais 

relevante quando nos deparamos com uma quantidade enorme de variedade de calçados nas 

vitrines. As mulheres quando decidem por um estilo de sapato, supostamente, possuem uma 

explicação para o seu interesse em tal ou qual produto. No Brasil, uma pesquisa realizada pela 

FOCAL Pesquisas (FOCAL; AZIMUTE 720, 2012), e veiculada pela TV Band News, em 

2012, entrevistou 2.400 mulheres de seis capitais do Brasil, mostrou que as brasileiras 

compram, em média, sete sapatos por ano e, na maioria das vezes, a compra não é planejada. 

Por sua vez, essas escolhas são frutos do gosto que é construído a partir das relações entre os 

indivíduos de diferentes grupos, ou atitudes únicas. Ainda, nesse sentido, esses gostos são 

sobremaneira reforçados através das mídias e dos grupos sociais. Portanto, consumir uma 

devida marca, produto e estilo, é dizer ao mundo que conhece o espaço das relações – estilo 

de vida – a que pertence ou gostaria de pertencer. Esse espaço, provavelmente, estará 

predeterminado mediante o que Bourdieu (1984), chama de habitus, ou seja, um sistema de 

disposições que os indivíduos adquirem na estrutura social na qual estão inseridos. Nela estão 

presentes as formas de perceber e agir em grupo e que concorrem para reproduzir uma ordem 

estabelecida.  
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Giddens (2002) acredita que o conjunto de práticas que o indivíduo abraça é 

considerado seu estilo de vida. Essas práticas são demonstradas pela forma como o ser 

humano vive suas atividades, interesses, valores e opiniões e pelo consumo da pessoa. De 

acordo com Bourdieu (1983), o tema “estilo de vida”, em sua obra, enfatiza que as classes 

sociais são superadas por não mais ser suficiente para compreender a construção dos 

subgrupos da sociedade contemporânea. As pessoas, de forma muito mais efêmera, agrupam-

se mediante escolhas individuais e momentâneas, essas geralmente baseadas no gosto, que, 

por sua vez, estando diretamente ligado à posição que cada um ocupa mediante o espaço 

social, acaba, em algumas situações, transcendendo o que se poderia chamar de classe social. 

Essa nova maneira de relacionamento vai encontrar realização numa diversidade de 

objetos que vão redefinir o homem em relação a si mesmo e ao seu estilo de vida, 

principalmente, pelo consumo que se torna cada vez mais importante e definidor de 

identidades. Douglas e Isherwood (2006) enfatizam que, embora os indivíduos não sejam 

privados de liberdade de escolha e da vontade subjetiva, encontram limites no social, nos 

padrões existentes que tomam um corpo maior que o indivíduo e colocam-no em uma posição 

muitas vezes de aceitação da ordem coletiva. Sendo assim, o consumo é público e obedece a 

rituais nas sociedades.  

De acordo com Nery (2009), o estilo de vida de cada consumidor molda seu padrão de 

consumo que se reflete na forma de vestir, divertir e colocar-se no mundo. A decisão de 

compra do consumidor é influenciada por um grande número de variáveis, essas seriam as 

influências intrapessoais relativas à subjetividade do indivíduo e influências interpessoais 

relacionadas ao contexto sociocultural no qual se insere. Dessa maneira, suas escolhas por 

estilo estão associadas ao momento do uso e ao ambiente profissional ao qual se relaciona. 

Nesse sentido, Morace (2009) afirma que, na contemporaneidade, as pessoas compram 

e consomem com base nas ocasiões de vida. O estilo de vida (life style) sai de cena e dá 

lugar à ocasião de uso (life occasion). 

A moda é o grande motor do consumo, pois ela está em constante mudança 

(BAUDRILLARD, 1973). Além disso, essa constante mudança se dá pela diminuição do ciclo 

de vida de seus produtos, visto que esse fenômeno faz com que um produto se torne obsoleto 

em apenas quatro meses. É comum a utilização de termos como moderno, clássico e fashion 

como forma de definir estilos na moda de se vestir e de ser. Cada temporada pede uma 

característica diferente. A “vibração” que cada termo emite precisa estar em harmonia com a 

estação. Geralmente, luminosidade e alegria quando se tratam de primavera/verão, frio e seco 
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para descrever outono/inverno. Essas e outras infinidades de vocábulos são incorporadas e 

compartilhadas a essas definições e outras entre os profissionais de moda. Como uma 

linguagem própria, criada para uma comunicação interna que, aos poucos, vai ganhando vida 

também nas ruas, através do processo de difusão das mídias, até desaparecer por uns tempos e 

renascer. Sentir-se na moda e pertencer a um grupo social, seja no ambiente de trabalho ou 

familiar, e adequar-se às condições e aos estilos de pertencimento do grupo, pode evitar a 

inadequação pessoal e as expectativas do grupo. O sofrimento da inadequação pode ser 

significativo dependendo do indivíduo e do grupo ao qual pertence. Contudo é interessante 

destacar a ideia de que a moda permite aos indivíduos serem guiados por um círculo social 

que aceita imitação recíproca, que os liberta de qualquer responsabilidade ética ou estética 

(SIMMEL,2008).  

Por sua vez, vem ganhando atenção a individualidade como resposta ao estilo que 

reflete apenas um grupo e expande-se para diversos aspectos e ocasiões da vida cotidiana no 

mundo pós-industrial. Morace (2009) apresenta o conceito do indivíduo no livro “Consumo 

Autoral”, acreditando que o consumidor tem nas mãos as próprias regras e muda conforme a 

sua vontade e a identidade daquele momento, que reflete o grupo ou a ocasião em que ele se 

encontra. Não estabelecendo para si um padrão preestabelecido a ser seguido. Para 

McCracken (2003), a moda tem o efeito de exigir que os objetos sejam substituídos 

continuamente, assim, segundo o mesmo autor, a moda contribuiu para converter o consumo 

em uma atividade nova e mais frequente ou para transformá-lo em uma atividade de massa, 

tornando a moda o centro do que se conhece por cultura de consumo, colaborando com o 

conceito de life occasion ou ocasião de uso.  

No propósito de compreender as escolhas das mulheres por calçados femininos 

considerando estes aspectos da vida social, esta pesquisa buscou compreender, de forma 

qualitativa, o uso de calçados femininos, mormente nas ocasiões de trabalho e lazer, e 

relacionar com as profissões desempenhadas pelas consumidoras.     

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Estudos sobre mulheres e comportamento de compra exploraram o tema do 

comportamento de consumo feminino sobre diversas abordagens para ajudar a entender 

melhor suas preferências e decisões, assim, investigando as emoções decorrentes do processo 

de pré, durante e pós-compra (VENKATESH,1980; WIRTZ; MATILLA; TAN, 2007; PARK, 
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2014) e a influência dos serviços prestados nas lojas (LOBATO; BORGES; NIQUE, 2003; 

ESPINOZA; ZILLES, 2004). Outros autores contribuíram para a reflexão sobre o 

comportamento do consumo abordando visão sociológica no consumo (VENKATESH,1980); 

as diferentes gerações de consumidores e a era pós-moderna e os valores (BAUDRILLARD, 

1996; LIN, 2011); e ainda a visão sociológica e psicológica sobre estilos de vida (WEBER, 

1948; BOURDIEU, 1984; TOFLER, 1970; CATHELAT, 1993; SOLOMON, 2008; ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000).  

Este estudo busca adicionar aos estudos anteriores a discussão entre a ocasião de uso 

do calçado feminino e a ocupação profissional da consumidora. Dessa forma, o problema de 

pesquisa consiste no seguinte questionamento: Como o estilo do calçado se relaciona com a 

ocasião de uso e a ocupação profissional das consumidoras?  

A premissa inicial desta pesquisa baseou-se em estudos anteriores que postularam 

haver uma relação entre o estilo de calçado e fatores condicionantes ao uso em ocasiões de 

trabalho ou lazer, como busca pelo conforto, beleza, elegância ou estilo (O’KEEFFE, 1996; 

STEELE, 1997; MORTON, 2008; BELK, 2003; SEFERIN; VAN DER LINDEN, 2012; 

STREHLAU; SANTO; WELTER, 2013).  

  

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo central deste estudo consistiu em analisar qualitativamente e 

iconograficamente a relação entre estilo do calçado, ocasião de uso e ocupação profissional 

das consumidoras.  

Como objetivos secundários, buscou-se: 

 compreender as escolhas feitas em diferentes ocasiões de uso, e 

 analisar o uso do salto alto nas ocasiões de trabalho e lazer.  

 

1.3  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A escolha do setor calçadista se deu pela sua importância na economia brasileira na 

medida em que conta com 32 mil pontos de venda, 8 mil indústrias e um faturamento de 28 

bilhões de reais/ano, sendo que os calçados femininos representam mais da metade do 

mercado consumidor brasileiro (ABICALÇADOS, 2015). 
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Dessa forma, a presente pesquisa objetivou esclarecer a seleção de alguns produtos 

pelas consumidoras de calçados femininos em detrimento de outros considerando sua atuação 

profissional. Espera- se que os resultados desta pesquisa possam auxiliar os profissionais da 

moda calçadista a corroborar algumas evidências da práxis cotidiana ou ainda adicionar novos 

conhecimentos que possam orientar seu trabalho. 

Os resultados podem ainda servir os lojistas como insights para a adequação do mix de 

calçados dos seus negócios levando em consideração características das consumidoras, como 

suas profissões. Dessa forma, os vendedores buscariam compreender a busca de um novo 

calçado sob o prisma dos atributos relacionados à ocasião do seu uso, tornando esta uma 

abordagem de vendas diferenciada. Espera-se, com isso, que os gestores possam melhorar sua 

gestão de estoque e efetivar o aumento nos lucros.  

Do ponto de vista científico, os resultados da pesquisa permitem a reflexão sobre a 

relação entre comportamento de consumo, profissões e ocasião de uso aplicado ao setor de 

calçados femininos, adicionando aos trabalhos anteriores proposições que poderão ser 

pesquisadas em estudos futuros. 

 

1.4 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este trabalho é composto por cinco capítulos incluindo esta introdução.   

No capítulo 2, é apresentada a Revisão da Literatura a respeito do comportamento de 

consumo de calçados e sua relação com estilos e uso.  

No capítulo 3, são apresentados os Recursos Metodológicos, descrevendo a escolha do 

método qualitativo e os procedimentos utilizados para a coleta e análise de dados.  

No capítulo 4, os Resultados da Pesquisa são apresentados à luz do quadro teórico 

investigado.  

No capítulo 5, traz a Conclusão da pesquisa: conjuntamente com as suas limitações e 

propostas de continuidade do estudo.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para entender a vida em grupo das profissionais estudadas e associar o seu estilo de 

vestir e a ocasião de uso dos calçados escolhidos, a visão sociológica traz esclarecimentos 

sobre o sentir-se segura quando se adota um estilo igual aos outros pares profissionais para ser 

aceito. Os indivíduos de condições sociais semelhantes podem seguir o mesmo padrão de 

consumo, mas tem um toque de individualidade (BLACKWELL, 2011). Para Weber (1948), 

o sentimento de pertencimento se dá pelo olhar do outro e de seu reconhecimento como igual, 

bem como a feminilidade e a postura através do uso do salto alto (STREHLAU; SANTO; 

WELTER, 2013).  

Gloria Kalil, em uma pesquisa realizada pelo site Chic de sua autoria, com 1.291 

voluntárias, apontou que 53% das mulheres, no ambiente de trabalho, consideraram o sapato o 

item indispensável para compor o look completo, e a sua identidade e individualidade 

reconhecidas mediante elementos únicos adotados para compor o seu estilo. Tais resultados 

alinham-se com Seferin e Van Der Linden (2012), quando estes afirmam que o sapato é visto 

pelas mulheres como símbolo de poder e confere-lhes status social e identidade perante o 

grupo. 

  

2.1 VISÃO SOCIOLÓGICA: ESTILO DE VIDA DO GRUPO 

 

Na literatura sobre estilo de vida, existem duas abordagens: uma psicológica, que 

estuda o indivíduo, e outra sociológica, que estuda o grupo. Entre os diversos conceitos e 

teóricos que abordam a discussão sobre os estilos de vida na visão sociológica, segue uma 

síntese que permite uma relação com o objeto recortado por meio dos conceitos propostos 

pelos seguintes autores: Toffler (1970), Bourdieu (1984), Cathelat (1993), Solomon (2002), 

Blackwell, Miniard e Engel (2011). O estilo de vida é um conjunto unitário de preferências 

distintivas que exprime, na lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos, mobília, 

vestimentas, linguagem ou forma de expressão, o princípio da unidade de estilo que se entrega 

diretamente à instituição e que a análise destrói ao recortá-lo em universos separados 

(BOURDIEU, 1984). 

Para Toffler (1970), o estilo de vida tornou-se a maneira pela qual o indivíduo 

expressa sua identificação com determinada subcultura, sendo que houve uma multiplicação 

de subculturas na sociedade contemporânea. A questão passa a ser, então, como escolher um 
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entre milhares de estilos de vida. O sentido de pertencimento, de ser parte de um grupo social, 

passa a ser mais importante do que a individualidade. Uma vez que o indivíduo se afilia a uma 

subcultura, ele começa a exercer pressões sobre as escolhas do grupo, ele cobra conformidade 

com o seu modelo de estilo de vida. Muitas pessoas não adotam um estilo único integrado, 

mas um composto de elementos retirados de vários modelos diferentes. Quando um estilo 

pessoal é um híbrido, é frequentemente difícil separar os vários modelos em que se baseia. O 

estilo de vida envolve não apenas as formas externas de comportamento, mas os valores 

implícitos nesse comportamento, e não se pode mudar de estilo de vida sem se trabalhar 

alguma mudança em sua autoimagem. O francês Cathelat (1993), ao estudar as diferentes 

perspectivas dos estudos sobre estilos de vida, propõe o conceito de socioestilos, que se 

distingue dos outros, segundo o autor pelas seguintes características específicas:  

I) a tipologia é multidimensional e integra variáveis comportamentais (condições de 

vida, posses, hábitos) e psicológicas (atitudes e opiniões), emocionais (motivações e 

aspirações, gostos e desgostos, cenários futuros, heróis e símbolos de identificação); 

II) a tipologia é multissetorial, portanto, resulta da síntese de um conjunto de estilos de 

vida em todos os aspectos sociais, políticos e culturais, educacionais e de informação, para 

todos os mercados e setores; 

III) a tipologia integra a sociodinâmica dos modos de pensamento e de vida: esta 

classificação não é fixa no tempo ou no espaço, mas reflete as tendências sociais. 

O conceito de socioestilo refere-se ao conceito de zona geocultural, com 

denominadores comuns nos tipos de estilos de vida, com áreas sociais e culturais 

homogêneas, independentemente da sua área geográfica. No caso dos estudos de 

comportamento do consumidor, a perspectiva é a de que as pessoas escolhem um determinado 

produto porque o associa a um estilo de vida, que é um desejo a ser seguido, assim, ao 

comprar uma peça de roupa que foi usada por um ídolo, o indivíduo se projeta nessa imagem 

e vê-se como se fizesse parte do mesmo ambiente que seu ícone.  

Dessa maneira, produtos carregam significados que não são limitados ao produto em 

si, mas que estão nas relações entre todos os produtos. Pelo fato de pessoas utilizarem certos 

produtos em conjunto, eles parecem “combinar” e, muitas vezes, não têm sentido se não 

estiverem juntos. Portanto, estilo de vida são conjuntos de valores ou gostos compartilhados e 

exibidos por um grupo de consumidores, especialmente porque se refletem em padrões de 

consumo.  
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Os estilos de vida dos seres humanos, para Solomon (2002), são mais do que o modo 

como uma pessoa gasta sua renda, são uma afirmação sobre quem a pessoa é na sociedade e 

quem ela não é, não são petrificados, ou seja, as preferências de uma pessoa podem se 

modificar ao longo do tempo. Os indivíduos de condições sociais e econômicas semelhantes 

podem seguir o mesmo padrão de consumo, mas cada pessoa tem um toque de 

individualidade, fazendo com que se diferencie de alguma maneira do resto do seu grupo. 

Para Blackwell (2011), as pessoas utilizam o estilo de vida para analisar os aspectos que 

acontecem na sua volta e interpretar, conceituar e predizer os eventos, bem como reconciliar 

seus valores com esses eventos. A construção desse estilo é pessoal e também muda para se 

adaptar a estímulos ambientais para que seja condizente a seus valores e personalidade. Por 

isso, os valores tendem a ser permanentes, enquanto os estilos de vida mudam com maior 

facilidade. 

Para Solomon (2002), estilo de vida é definido como um padrão de consumo que 

reflete as escolhas das pessoas em relação à maneira de gastar seu tempo e dinheiro. 

Economicamente, estilo de vida é o modo como o indivíduo distribui sua renda, o que geram 

padrões de consumo que diferenciam as pessoas de acordo com as escolhas feitas. 

Sociologicamente, na visão de Giddens (2002), o conjunto de práticas que o indivíduo abraça 

é considerado o seu estilo de vida, essas práticas são demonstradas pela forma como o ser 

humano vive, suas atividades, interesses, valores e opiniões e pelo consumo dessa pessoa.   

 

2.2 AS MULHERES, A IMPORTÂNCIA DOS SAPATOS E O USO DO SALTO ALTO 

NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Os sapatos são as peças mais importantes do guarda-roupa feminino, segundo uma 

pesquisa realizada pelo site Chic, de Gloria Kalil, em 2007 (apud RONCOLETTA, 2010a). A 

pesquisa teve o objetivo de identificar entre calças, blusas, vestidos e sapatos, qual era o item 

indispensável na composição do look feminino. Das 1.291 voluntárias, 53% consideraram os 

sapatos a peça principal. Esta percepção de sapatos de salto alto, como elegante, também é 

parte do passado histórico, onde o salto alto foi inicialmente destinado para aqueles com um 

maior poder de compra. Assim, ele também foi visto como um símbolo de nobreza, quanto 

maior o salto, maior era a posição social do indivíduo (NORMAN, 2004).  

Seferin e Van der Linden (2012) analisam o tipo de amor que sentem as mulheres por 

sapatos. Com base na literatura e como uma hipótese de pesquisa, o trabalho investiga dois 
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tipos diferentes de amor. O primeiro, amor por sapatos expresso por mulheres que são 

influenciadas pelas tendências da moda, que procuram ter lotes de pares de sapatos, e não se 

incomodam com o desconforto físico; outras têm um fetiche por sapatos e elas valorizam 

marcas e designers. O objetivo é a obtenção de status social e sentem que, se elas não estão 

usando as últimas tendências, serão vistas como socialmente inferiores nas suas fileiras e 

classes sociais. O sapato é visto como um símbolo de poder, o que irá influenciar o status 

social e afirmar a sua identidade social.  

O segundo tipo pesquisado refere-se às memórias emocionalmente gratificantes 

experimentadas com aquele sapato particular. Aqui, o conforto e simbolismo pessoal muitas 

vezes têm maior relevância do que simplesmente a estética. O sapato é visto como parte da 

identidade do usuário, que desenvolveu um sentimento de apego e unidade com ele, o que 

pode gerar uma atenção especial no que diz respeito à preservação de calçado e uma busca 

para estender a vida útil do mesmo. 

Strehlau, Santo e Welter (2013) atribuíram o uso do sapato feminino de salto em 

diversas situações de uso com aspectos técnicos da altura do salto e 51,8% das entrevistadas 

afirmaram usar sapatos com salto de até 8cm para trabalhar. Nos achados da pesquisa, 

concluiu-se que sapatos de salto alto promovem uma mudança na estética corporal da mulher. 

O’Keeffe (1996) descreve minuciosamente as modificações ocorridas na silhueta 

feminina da seguinte maneira:  

 

[...] a parte inferior das costas arqueia-se, a coluna e as pernas parecem alongar-se e 
o peito é lançado para frente. A barriga das pernas e os tornozelos parecem mais 
bem torneados e a curvatura inferior dos pés parece querer elevar-se dos sapatos. 
Seu poder de transformar uma mulher é universalmente reconhecido. Eles empinam 
o bumbum, arqueiam as costas, azeitam os quadris e requebram o andar 
(O’KEEFFE, 1996, p.73).  

 

Esse poder de transformação estética e momentânea faz que as mulheres se sintam 

empodeiradas e justifique assim o uso regular do sapato de salto no ambiente de trabalho. 

Estudos de psicologia demonstram que sapatos têm capacidade de dotar uma pessoa 

psicológica e simbolicamente de poder, elegância e sensualidade (VAN DER LINDEN, 2004; 

MORTON, 2008). Além de proteger os pés, os calçados, por exemplo, desempenham outras 

funções intrínsecas, como auferir status e aumentar a sensualidade, assim como indicar um 

estilo, ou tribo (STEELE, 1997), o que demonstra que, em muitos casos, o que realmente 

importa na escolha de um calçado seria aspectos formais, estéticos e simbólicos (VAN DER 

LIDEN, 2004; DANESI, 2008; SEFERIN, 2012).  
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De acordo com o que se aborda em estudos sobre o consumo simbólico e suas 

definições (SOLOMON, 1983; BELK, 2003), é possível afirmar que o consumo do salto alto 

é fortemente marcado pela significação e que o uso do salto alto no trabalho é um fenômeno 

altamente simbólico em termos de hábitos e formas de se vestir. O poder do salto em dotar 

suas usuárias de “poder” deve ser interpretado sob seu aspecto etimológico e também 

simbólico, conectando o poder feminino ao poder de mando ou liderança profissional.  

Em pesquisa qualitativa realizada pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos 

em Marketing (GIPEM, 2012), por meio de entrevistas, identificou-se que o salto alto é usado 

pelo menos três vezes por semana no trabalho e algumas entrevistadas levam consigo mais de 

um par de sapatos de saltos diferentes ao trabalho para poder “revezar” o modelo e causar 

menos dores localizadas nos pés, e apenas uma fisioterapeuta disse nunca usar salto no 

trabalho, porque, para ela, o salto alto atrapalha o desempenho de suas atividades. Já as 

profissionais de marketing em sua maioria trabalhavam com salto alto quase todos os dias. 

Em termos de tamanho do salto, todas consideram salto alto um salto com altura superior ou 

igual a cinco centímetros. Para as entrevistadas era imprescindível usar salto alto no trabalho 

para parecer elegante, poderosa, profissional e relacionar-se pessoalmente com clientes, chefia 

direta ou outros parceiros importantes da empresa. Tais circunstâncias “exigem” que a mulher 

se apresente com salto alto, porque ele está associado a uma imagem de confiança, elegância e 

prestígio que a mulher deveria ter em seu contexto de trabalho, o que confirma o poder do 

salto alto de transmitir essa imagem de suas usuárias, como apontado por Van Der Linden 

(2004) e Morton (2008). O salto alto é usado como um instrumento para expressar esses 

conceitos que se presume serem importantes nestas relações.  

 

2.3 O PAPEL SOCIAL DOS SAPATOS 

 

Para Solomon (2003), o indivíduo vê-se a si próprio como imagina ser visto por 

terceiros e neste processo estão inclusos os bens que possui. Os bens pertencentes ao 

consumidor podem ser veículo para o desempenho de um papel social, permitindo ajudar a 

esclarecer a sua própria identidade. Gillath (2012) defende que de forma geral nós temos a 

capacidade de avaliar personalidades, atitudes e indicadores demográficos do consumidor 

tendo como base apenas imagens do calçado. Belk (2003) revela que o calçado é visto 

tipicamente como tendo simbolismo na medida em que é utilizado pelo consumidor para 

expressar a sua identidade, transformando-se num produto capaz de modificar o consumidor, 
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por exemplo, em alguém mais confiante ou sexy. O calçado não só passa a fazer parte do 

gosto pessoal, como também tem uma carga social enorme, pois este produto pode transmitir 

pistas sobre a idade, o sexo ou a personalidade de alguém.  

O ambiente de trabalho exige da mulher que ela desempenhe e apresente-se de forma 

distinta e competente, e o sapato de salto alto tem significado diretamente relacionado a esta 

imagem de competência, como o poder e a elegância, e confere essa imagem de austeridade 

social que o ambiente exige. 

 

2.4 OCASIÕES DE USO (LIFE OCCASION) DOS CALÇADOS FEMININOS 

 

Os estilos de vida têm sido considerados um referencial importante, pois relacionam as 

escolhas e preferências pessoais reunindo grupos e subgrupos. Entretanto Morace (2009) traz 

uma nova abordagem que, segundo ele, está mais adaptada à dinâmica da sociedade pós-

industrial. O autor introduz o conceito do "consumidor autor", um personagem das grandes 

cidades com capacidade de escolher, interpretar e combinar livremente serviços, produtos e 

estéticas, lançando e direcionando os caminhos do consumo para um leque de valores novos e 

experimentais, que se manifestam mediante comportamentos e parâmetros das inovações 

tecnológicas. Este novo protagonista atua tal qual um crítico de arte, sendo voz ativa na 

determinação de novas estéticas, o que acaba por determinar configurações inéditas e novos 

parâmetros modelares. 

Morace (2009) classifica o consumidor autor em 12 perfis de gerações, são eles: 

Lively Kids, Posh Tweens (crianças entre oito e 12 anos), Expo Teens (jovens entre 13 e 

18), Linker People (entre 18 e 30), Unique Sons (entre 20 e 35), Sense Girls (mulheres entre 

25 e 40), Mind Builders (homens entre 35 e 50), Singular Women (mulheres entre 35 e 50), 

Premium Seekers (homens entre 45 e 60), Normal Breakers (entre 45 e 60), 

Family Activists e Pleasure Growers (ambos com mais de 60 anos). Para além dos grupos 

observados, há dados comuns a quase todos os consumidores. Nos grupos onde foram 

encontradas mulheres maiores de 35 anos, é interessante destacar que o autor identificou o 

Brasil como o país referência constituído por mulheres audaciosas e seguras de si, sem 

preconceitos e cada vez mais conscientes da própria força, que expressam sua singularidade e 

identidade femininas (MORACE, 2009). 

Dresch e Campos (2012) realizaram pesquisa com mulheres sobre o uso de calçados. 

Mais da metade da amostra, 53,5%, muda seu estilo de calçado conforme a ocasião, que neste 
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caso pode ser influenciado por diversos fatores e motivos. Os mais citados na pesquisa foram 

o ambiente/local, o tempo/clima e o humor. Nestes aspectos, regionalmente, as gaúchas, as 

cariocas e as mineiras são as que mais mudam o estilo de acordo com a ocasião. Não foi 

observada uma diferença significativa entre faixas de idade, mas há uma leve tendência de as 

mulheres com renda mais alta mudarem mais o seu estilo conforme o dia ou a ocasião.  

Nesta mesma pesquisa foi abordado ainda o tema uso do salto. No tocante ao 

momento do uso do salto alto, ficou evidente que a expressiva maioria usava o salto alto em 

função daquilo que o ambiente pede; e mesmo perguntadas sobre os fatores condicionantes 

como: tipo de calçado que dá conforto, segurança e elegância, todas as entrevistadas tiveram 

dificuldades para responder. Foram observadas as mesmas dificuldades quando foi pedido 

para que elas falassem sobre um tipo de calçado que garantiria beleza e conforto ao mesmo 

tempo, sendo apontado pela maioria um calçado chamado “Anabella”, que é uma sandália de 

salto alto. Durante a entrevista, foi pedido para que elas se imaginassem numa festa onde 

estariam elegantes, bonitas e felizes, onde posteriormente elas relatavam como estariam 

vestidas. Todas as entrevistadas informaram que estariam com sapato ou sandália de salto alto 

e vestido. Ao final da entrevista, foi pedido para que elas falassem se há diferença entre passar 

em meio aos convidados de sandália baixa ou sandália de salto alto, e se houvesse diferença, 

qual seria. Todas as entrevistadas informaram que há diferença na visão das outras pessoas em 

relação a elas, em que uma visão positiva seria apenas para aquelas que estariam usando 

sapato de salto alto. O ambiente em que o salto alto deve ser utilizado dividiu um pouco a 

opinião das entrevistadas, algumas afirmaram utilizá-lo todos os dias, independente da hora e 

do lugar, e a maioria afirmou utilizá-los somente à noite e aos finais de semana. Essa resposta 

se encaixa ao costume de utilizar salto alto em festas, que normalmente acontecem à noite e 

nos finais de semana, cujas próprias festas solicitam a melhor forma de se vestir, segundo as 

entrevistadas. Esse ambiente se torna uma forma de socialização com o indivíduo se portando 

de maneira ideal dentro de um determinado grupo social, ou seja, comportando-se como os 

outros indivíduos pertencentes a esse grupo.  

Rodrigues (1983) entende que a norma para a integração do indivíduo num 

determinado meio social é introduzida nos mesmos com um treinamento educativo, valores e 

regras que caracterizam uma sociedade. O comportamento que diz respeito à introdução de 

um indivíduo a um grupo pode ser através de sua inteligência, poder aquisitivo, personalidade 

e ações ou, até mesmo, na maneira de ele se vestir. Essas características podem não ser 

essenciais a um indivíduo para entrar num determinado meio ou passar a fazer parte dele, mas 

pelo menos se torna importante para que ele não seja discriminado ou até mesmo excluído 
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pelos outros integrantes. Na pesquisa realizada por Giacometti (2011), as mulheres 

entrevistadas agruparam os calçados em três grandes núcleos: a) trabalho, com calçados mais 

confortáveis, formais e com saltos altos, básicos, práticos e sérios; b) dia a dia, calçados mais 

descontraídos, baixos e abertos e c) noite ou festa, calçados com saltos bem mais altos, 

sensuais, chiques e modernos.  
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3 RECURSOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo apresenta o caminho metodológico adotado para consecução dos 

objetivos de pesquisa, especificamente, a abordagem de pesquisa, o método e a técnica de 

coleta empregados, bem como a análise dos dados. 

 

3.1 ABORDAGEM E MÉTODO 

 

Foi escolhida a abordagem qualitativa e iconográfica, à medida que permitem maior 

amplitude dos métodos e análise em profundidade do fenômeno estudado (GODOY, 1995). 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória-descritiva porque buscou destacar 

os elementos que caracterizariam o consumo de calçados femininos relacionando-os com a 

ocasião de uso. As técnicas empregadas foram: diário de uso eletrônico com consumidoras de 

calçados femininos, entrevista em profundidade com designers de calçado e análise das 

fotografias enviadas pelas consumidoras. Esses procedimentos e as etapas da realização da 

pesquisa são explicadas, em detalhes, a seguir.  

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA QUALITATIVA – COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na 1° ETAPA (março a maio/2106), foram realizadas entrevistas com quatro 

designers de calçados que atualmente trabalham na indústria calçadista, com objetivo central 

de compreender a forma como se dá o processo de criação das coleções. Especificamente, 

buscou-se conhecer os estilos de calçados que são usados como base para as coleções e se os 

estilos de vida das consumidoras e as ocasiões de uso são levadas em consideração neste 

processo. A partir das entrevistas e das respostas ao questionário, foi possível identificar os 

principais estilos com os quais as entrevistadas trabalham para desenhar suas coleções e 

também entender a classificação utilizada para separar as categorias de calçados. Na sua 

maioria, as entrevistadas adotam os estilos clássico, moderno e fashion. Das entrevistas, 

também, foram retiradas as denominações dos atributos dos calçados como cor, padronagem, 

entre outros, associados a cada estilo.  

Foi utilizado roteiro semiestruturado (Apêndice A) para a realização das entrevistas, 

sendo composto por perguntas agrupadas em quatro blocos, sendo eles: perfil profissional da 

entrevistada, o processo de criação do calçado ou da coleção, os principais estilos ou life style 
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que as profissionais trabalham e, para finalizar, a classificação utilizada para separar as 

categorias dos calçados. 

Inicialmente, foi enviado um e-mail com as perguntas para as quatro entrevistadas e, 

posteriormente, agendada uma conversa, por telefone, para aprofundar as respostas enviadas 

eletronicamente. Apenas uma das entrevistas conseguiu ser transcrita devido a problemas com 

o áudio do gravador (Apêndice F). Nos apêndices B, C, D e E, constam as respostas enviadas 

por e-mail pelas entrevistadas. Esse processo de coleta ocorreu durante os meses de março a 

maio de 2016. 

Para análise das entrevistas, utilizou-se a análise de conteúdo, que compreende um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção 

(variáveis inferidas) das mensagens (TRIVINOS ,1987).  

Ainda, de acordo com Durkheim (apud QUINTANEIRO, 2000), a análise de conteúdo 

permite compreender a realidade através do conjunto das ideias; uma das maneiras de se 

realizar a análise de significado é utilizando o paradigma interpretativo, fundamentado na 

Teoria da Ação. Tal teoria propõe que é possível analisar o que as pessoas pensam sobre 

determinados objetos, de acordo com a sua concepção sobre aquele objeto em determinado 

contexto. Dessa forma, as respostas são categorizadas observando as similaridades de 

opiniões, bem como ressaltando eventuais divergências para cada questão do roteiro. 

 A análise de conteúdo, na década de 1920, foi sistematizada como método graças aos 

estudos de Leavell sobre a propaganda empregada na Primeira Guerra Mundial, dessa forma, 

adquirindo o caráter de método de investigação (TRIVINOS, 1987). 

Na 2° ETAPA (maio/2016), o instrumento utilizado foi o Diário de Uso Eletrônico. 

Primeiramente, foi desenvolvido um site, pelo qual as participantes da pesquisa faziam o 

upload das imagens e das descrições dos sapatos durante 30 dias corridos.  

Essas informações eram armazenadas em uma base de dados e, posteriormente, os 

dados eram coletados, por meio de uma lista de transferência, para uma planilha de dados 

(Excel). Para que houvesse a participação das mulheres por 30 dias corridos e envio das 

fotografias, o instrumento utilizado foi o WhatsApp, por se um aplicativo amigável e de fácil 

manuseio.  

Estabeleceu-se uma rotina diária, onde a pesquisadora pela manhã enviava um link do 

site (http://52.37.178.130:8080/survey) pelo WhatsApp, para cinco grupos de mulheres, com 
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características similares e com recados de encorajamento ou frases para estímulo de 

participação.  

Foi obtida a participação efetiva de 30 mulheres, de um total de 82 participantes, 

durante 30 dias corridos, no mês de maio de 2016. As participantes possuíam faixas de renda 

familiar que variavam entre R$5.000,00 a R$80.000,00, com idades de 27 a 50 anos, todas 

moradoras da cidade de São Paulo, com ensino superior completo ou mais. Os cargos 

mencionados pelas participantes foram alocados em cinco categorias profissionais respeitando 

a convergência pelas funções desempenhadas, sendo: Administração e Finanças, Advocacia, 

Educação, Design e Marketing. Ao final do estudo, foi possível obter cinco grupos de 

profissões com seis participantes em cada grupo, totalizando 30 mulheres. 

As participantes deveriam descrever sua rotina de uso de calçados durante um mês, 

relatando, por meio de textos e fotografias, o tipo de calçado utilizado para duas ocasiões 

definidas: passeio e trabalho. No Apêndice H é possível ver alguns exemplos das fotografias e 

informações enviadas e armazenadas no site.  

No fim da coleta, foram obtidas 357 fotografias de sapatos, sendo utilizadas 262, 

(Tabela 1) para compor o estudo, e 260 posts das entrevistadas com diversas opiniões sobre a 

situação de uso dos calçados selecionados. O ambiente de coleta e fotografia podiam variar 

entre a casa da entrevistada, academia, passeio, trabalho e festa. O maior volume de dados foi 

relativo à ocasião de uso no ambiente de trabalho.  

 

Tabela 1 - Base de dados das fotografias selecionadas enviadas via WhatsApp 

Rótulos de Linha Contagem de Data resposta 

Academia 1 

Casa 63 

Festa 2 

Passeio 59 

Trabalho 137 

Total Geral 262 
Fonte: Resultado da pesquisa da autora 

 

Para classificação das fotografias, foi escolhido o método da iconografia de Panofsky 

(2007), que implica no estudo de imagens. O autor procura distinguir dois termos muito 

usados nas pesquisas imagéticas, que são: iconografia e a iconologia. Segundo Panofsky 

(2007), a iconografia é a descrição e classificação das imagens; e a iconologia é um termo que 

deve ser adotado quando a obra é entendida como um documento que evidencia a 



 

31 

personalidade do artista ou de uma civilização. Nesse sentido, as obras revelam, em 

conformidade com a expressão usada pelo autor, o conteúdo da imagem.  

Contudo a utilização da iconografia neste trabalho foi pelo fato que as fontes literárias 

e os relatos das designers não asseguram a exatidão da análise, e o autor sugere a investigação 

em outras imagens para esclarecer pontos que permanecem obscuros depois da leitura. Essa 

investigação, nomeada, pelo autor, como História dos Tipos, visa à “[...] compreensão da 

maneira pela qual, sob diferentes condições históricas, temas ou conceitos foram expressos 

por objetos e eventos” (PANOFSKY, 2007, p. 65).  

O diário de uso eletrônico funcionou como uma memória e registro fotográfico do dia 

a dia da participante, ajudando a registrar o fato da forma mais fidedigna possível e também 

muitas vezes divertida através da ferramenta de mídia social WhatsApp.  

Para classificação das fotografias foram adotadas as categorias mencionadas pelas 

designers entrevistadas como básicas para o desenho das coleções, sendo: clássico, moderno e 

fashion. As figuras 1, 2, 3 e 4 ilustram as categorias com fotografias dos sapatos enviadas 

pelas entrevistadas.  

 

Figura 1 - Imagens dos calçados das consumidoras por estilo 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 2 - Imagens dos calçados das consumidoras por estilo 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 3 - Imagens dos calçados das consumidoras por estilo 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 4 - Imagens dos calçados das consumidoras por estilo 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 
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Ainda com base nas entrevistas com as designers e na experiência da autora quanto à 

gestão de portfólio de produtos em varejos de calçados femininos, foram definidas as 

características de estilo de cada categoria e item técnico entre salto alto ou baixo, conforme 

segue: 

 a) clássico: sapato baixo liso ou de salto – modelo Scarpin sem detalhes; 

b) moderno: com ou sem salto com pequenos detalhes – bicolor, xadrez e ou oxford; 

c) fashion: franjas, estampas, mistura de tecidos, cores fortes e saltos muito altos. 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos nas duas etapas de coleta de dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, são apresentados os principais resultados da pesquisa realizada com as 

profissionais das áreas entrevistadas e as 30 mulheres que foram agrupadas em cinco grupos 

de profissões: administrativo (seis mulheres), marketing (seis), designer (seis), advocacia 

(seis) e educação (seis). 

 

4.1 ESTILO DE VIDA E DESIGN DE SAPATOS  

 

Quase todas as designers entrevistadas trabalham, atualmente, em empresas do setor 

calçadista de porte grande, por exemplo, Arezzo, Ellus, Le Lis Blanc e Azaléia, e uma de 

porte pequeno. Possuem de 25 a 38 anos de idade e são pós-graduadas em gestão de produtos 

ou negócios. No geral, trabalham por coleção, na maioria quatro coleções/ano, em algumas 

marcas mais de quatro, com subcoleções ao longo do ano, como exemplo a Le Lis Blanc que 

cria minicoleções nos intervalos entre o verão e o inverno. A criação se dá através do briefing 

que vem da área de marketing ou da própria Vice-Presidência da empresa que se baseia em 

duas principais referências: histórico de vendas/planejamento e tendências/tema.  

A família da coleção é feita com base no estilo de vida das consumidoras da marca e 

também na ocasião de uso. Dentro das categorias de estilo, existem várias divisões, mas as 

mais utilizadas são: clássico, moderno e fashion, podendo variar entre subcategorias como 

adulta ou tradicional, casual, glamour, jovem ou street e boho1. 

Ainda sobre as coleções, no ramo calçadista, tudo parte da construção do calçado, ou 

seja, seus atributos como forma, palmilha, salto, taco (acabamento do salto feito em 

polyurethane ou resina), etc. A partir da definição do público-alvo, é possível determinar as 

especificações de atributos para as coleções. Para um público mais despojado é comum a 

utilização de uma construção mais baixa (sem salto) e para um público mais sofisticado, uma 

construção mais alta (salto médio a alto).  

Com relação à coleção como um todo, depende muita da empresa, mas a maior parte 

da coleção é focalizada na peça-chave da marca, com adaptações às tendências de moda. 

Ainda, a coleção é composta por um mix de produtos para atender os níveis de preço (preço 

                                                

1 Street é a moda que vem da rua, onde os valores observados são aqueles adotados pelos jovens, com calçados 
baixos, modernos e confortáveis, que passam um senso de rebeldia; já o boho, é uma mistura de vários estilos, 
entre o hippie, o étnico, o boêmio, o folk, o vintage, o punk e o romântico. É um estilo com atitude, que leva em 
conta o conforto. 



 

35 

baixo, médio e alto), seguidos pelos níveis de classificação (básico, casual e fashion). Dessa 

forma, se o carro-chefe da coleção for um sapato modelo Oxford, jovem, ousado, toda a 

coleção será voltada para essa peça-chave. Dentro disso, cria se um tema, que pode ser 

estampas e materiais novos e alguns produtos são acrescentados, mas sempre dentro do 

modelo Oxford. 

A respeito da utilização do estilo de vida e da ocasião de uso para construir as 

coleções, nota-se que todas as entrevistadas se utilizam de ambos os conceitos, sendo mais 

preponderante o primeiro, na medida que se procura alinhar o estilo de vida das consumidoras 

à identidade da marca. 

A entrevistada designer Camila relata que o estilo de vida deve estar relacionado com 

o público da marca ou comportamento, dessa forma, a coleção é focada no mesmo tipo de 

mulher em diferentes situações. Como exemplo, ela cita uma mesma mulher em diferentes 

ocasiões, clássica, moderna ou fashion. Exemplo: salto para um casamento, sapatilha para o 

domingo, franjas para uma festa.  

Em muitos momentos, contudo, a mulher é dependente do olhar do outro para sua 

consolidação no meio social, como objeto dotado de sentido e possibilidades de identificação 

e formação de identidades, como pensa Pierre Bourdieu (1984). 

 

O estilo de vida tem a ver com o público da marca ou comportamento, então a 
coleção é focada no mesmo tipo de mulher, em diferentes ocasiões, principalmente 
se essa mulher é clássica, moderna ou fashion (Camila Nogueira).  

 

A designer Mirian diz, em sua entrevista, que life style é um composto de motivações, 

necessidades e desejos e é influenciado por fatores como cultura, família, valores, grupos de 

referências e classes sociais e a criação da coleção. O ponto de partida sempre será o público-

alvo para, então, compreender o life style e os seus estilos, que variam entre clássico, fashion, 

moderno, street e urban chic. Os depoimentos das entrevistas revelam um alinhamento com o 

conceito de estilo de vida conforme proposto por Lipovetsky (1989), como algo que está 

ligado ao desejo de possuir, à sedução dos objetos, ao prazer hedonista em muitos momentos, 

que é a sensação do objeto e a forma que ele representa no meio social. 

Já para Laís, a sua forma de construção da ideia é planejada com duas principais 

referências, histórico de venda e tendências. Dentro disso, dilui-se o número de modelos da 

coleção para que o mix de produtos possa ser o mais assertivo possível. Exemplo: A coleção 

de verão tem um número maior de modelos abertos, do que nas coleções de inverno.  
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Minha experiência na Azaléia foi de uma empresa que produzia sapatos para os 
diversos momentos de uma mesma mulher. São detalhes que podem transformar, 
que dão a ela um sentimento de ser algo que gostaria ou mesmo que reafirmar quem 
é (Laís). 

 

Já, segundo Daniella, a mais experiente das entrevistadas, para a coleção ser 

desenhada, o histórico de vendas passado e as tendências de moda da Europa são fatores 

condicionantes para o início dos trabalhos. A utilização do life style da marca para o 

planejamento da coleção, em relação aos termos clássico, moderno e fashion vem com a 

definição da consumidora da marca em relação ao produto. Dessa forma, alinha-se tal produto 

com uma mulher clássica na faixa dos seus 30 anos, outro tipo para a jovem fashion na onda 

dos seus 18 anos, e assim por diante. Mas a marca vem primeiro, alinhando-a ao life style da 

sua consumidora. Ou seja, busca-se combinar os atributos da marca com o dia a dia da 

consumidora e imagem que esta quer passar para a sociedade.  

 

O posicionamento da marca no estilo do sapato varia para cada estilo de mulher, um 
sapato para executiva não pode usar um salto gigante com cores berrantes, tem que 
ser mais clássico, então cada marca acaba tendo um posicionamento, que ela vai 
construindo e desconstruindo todo ano. (Daniella). 

 

4.2 O DIÁRIO DE USO DE CALÇADOS FEMININOS 

 

Cada entrevistada, ao longo de 30 dias, postava fotografias dos sapatos em suas ocasiões 

de uso, citando o momento para o qual existia a troca feita. Para algumas mulheres da 

pesquisa, ao longo do dia, existiu mais de quatro ocasiões de uso diferentes, como casa, 

trabalho, academia e festa, mudando o estilo do sapato e salto.  

As figuras 5, 6, 7 e 8 trazem imagens ilustrativas dos calçados de quatro mulheres com 

fotografias do seu dia de uso.  

 

Figura 5 - Participante A em sua casa descansando 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 6 - Participante B no trabalho 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 7 - Participante C no passeio 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 8 - Participante D indo para academia 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Foram obtidas 137 fotografias relativas ao ambiente de trabalho. Desta forma, foi 

possível analisá-las categorizando as participantes por sua profissão. Neste processo, buscou-

se identificar qual estilo era o mais prevalecente nas fotografias enviadas por cada 

participante.   

No caso das advogadas, os estilos clássicos e modernos se misturam, sendo o clássico 

o mais recorrido pelas participantes. De modo geral, os clássicos são calçados com formato 

mais sóbrio, sem tantos recortes, cores entre os tons terrosos e o preto, sem muito detalhe. 

Exemplos de fotografias enviadas por este grupo de mulheres, com calçados clássicos podem 

ser vistas nas figuras 9 e 10.  
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Figura 9 - Participante advogada Luciana - Bota Clássica 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 10 - Participante advogada Adriana - Sandália Clássica 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Já os modernos são um pouco mais ousados, sendo quadrados na frente ou bico bem 

fino, às vezes, bicolor e com detalhes em destaque, conforme ilustrado nas figuras 10 e 11.  

 

Figura 11 - Participante advogada Ana - Sapato Moderno 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 12 - Participante advogada Priscilla - Sapatos modernos 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Para as designers, como é um trabalho mais autônomo, sem tantas regras na forma de 

vestir, o estilo moderno prevalece, bem como o salto baixo no ambiente de trabalho, com 

destaque para apenas uma participante que usou com mais frequência o estilo fashion e do 

salto alto. A utilização de elementos como franjas, saltos muito altos, cores fortes, formatos 

inusitados deram o tom dos sapatos fashion, que acompanham uma tendência e são 

geralmente temporal, ou seja, atrelados à moda. A figura 13 ilustra exemplos de calçados com 

estilo moderno e, na figura 15, o estilo fashion. 

 
 

Figura 13 - Participante designer Daniella - Sapatos modernos 

  
Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 14 - Participante designer Camila - Sapatos fashion 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Ao analisar o resultado do grupo das administradoras, o estilo moderno também 

prevaleceu, mas com cores sóbrias, entre marrom e preto. A ousadia restou mais presente no 

formato do bico e altura e tipo dos saltos. Vale ressaltar que a totalidade das participantes usa 

salto alto para trabalhar. Outro estilo adotado em menor número foi o clássico, também com o 

uso do salto. Exemplos desses calçados seguem nas figuras 15 e 16. 

 

Figura 15 - Participante administradora Flávia - Sapato moderno 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 16 - Participante administradora Daiane - Sapatos clássicos 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

As participantes educadoras, em sua maioria, adotaram o estilo clássico de calçados 

como ilustrado na figura 17.  Apenas duas participantes, uma professora de inglês, com um 

estilo fashion, e uma professora universitária adotaram o estilo moderno para trabalhar, com 
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saltos bem altos. Nas figuras 18, 19 e 20, nota-se a individualidade dessas participantes 

presente em sua forma de se apresentar ao trabalho e ser reconhecida pelos seus pares. 

 

Figura 17 - Participante educadora Rafaela - Sapatos clássicos 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 18 - Participante educadora de inglês Claudia - Sapatos Fashion 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 19 - Professora de Inglês Claudia - Calçado Fashion 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 20 - Professora universitária - Sapatos Modernos 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Para as profissionais de marketing os estilos variavam entre clássico e moderno e, 

novamente o uso do salto alto prevalecia entre as participantes. Quanto aos modelos de 

calçados, não existiu uma diferença muito grande entre os estilos adotados, mais na ousadia 

das cores e nos calçados bicolores. Os exemplos estão ilustrados nas figuras 21, 22, 23 e 24. 

 

Figura 21 - Profissional de marketing Alessandra - Calçado Moderno 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 22 - Profissional de marketing Wanda - Calçado Moderno 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 23 - Profissional de marketing Karina - Calçado Clássico 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 24 - Profissional de marketing Maria Fernanda - Calçado Clássico 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Mesmo sem muito aprofundamento, as mulheres, no geral, registraram os calçados 

utilizados na ocasião passeio, sendo que a escolha foi por salto baixo na grande maioria. Não 

foram encontradas diferenças significativas quando observadas a renda e a idade das 

mulheres. 

 Segundo Morace (2009), as escolhas do consumidor são permeadas pelo "sentir", pelo 

gosto e pela intuição. O consumidor, por sua vez, busca, cada vez mais, a felicidade que suas 

escolhas promovem por meio da alternância desses três elementos, isso explica a razão da 

individualidade de cada participante na escolha do seu estilo, independente da mesma 

profissão. 

A análise das fotografias permitiu ainda classificar o estilo em suas padronagens, 

quando agregados os dados dos diários levando-se em consideração os calçados para trabalho 

e passeio. Dessa forma, foram encontrados os seguintes padrões de estilo: a) com relação às 

cores, a escala do pantone variou em 12 cores, predominando os tons marrons e terrosos: b) 

com relação à padronagem: foram encontradas sete padronagens diferentes e os sapatos 

variavam entre couro, veludo, camurça, xadrez e bicolor.  

As figuras 25, 26 e 27 ilustram alguns desses resultados. 

 

 
 



 

44 

Figura 25 - Calçados para uso passeio, nas cores marrom e prata com fabricação na camurça e tecido com 
glitter 

  
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 26 - Calçados para uso trabalho, estilo bota nas cores preta, bicolor e marrom, fabricação com 
couro e uso de franjas 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 27 - Sapatos na ocasião de uso festa nas cores prata, dourado, preto e bicolor, fabricação em couro 
e napa com materiais metalizados. 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 

4.3 SALTO ALTO E O USO NO TRABALHO  

 

No grupo de profissionais da área administrativa, na sua totalidade, as mulheres 

adotam calçados de estilo moderno, e o salto alto esteve presente como opção majoritária para 

a ocasião de trabalho. Para as mulheres, o poder é expresso por objetos que exaltam sua 
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feminilidade, sedução e fertilidade, como os saltos altos, que são associados com sexo, status, 

feminilidade e moda (STEELE, 1997). 

No grupo das profissionais de marketing, o estilo ficou dividido entre o clássico e o 

moderno, mas novamente a grande maioria utiliza o salto alto para trabalhar. Apenas nas 

profissões autônomas como designer e estilista que o salto alto não prevaleceu, bem como o 

estilo moderno e o fashion variavam conforme cada participante.  

Para as advogadas, em que o dress code muitas vezes se torna obrigatório, o estilo 

clássico prevaleceu. O mesmo resultado foi observado com as professoras. Para os grupos de 

marketing e administrativo, houve uma homogeneidade nos saltos altos adotados no trabalho. 

O mesmo ocorreu com as designers, na adoção de estilos fashion e moderno, que dialogam 

com o caráter da profissão, uma vez que essas mulheres são autônomas e não estão 

condicionadas ao ambiente das corporações. Esses resultados coadunam com Strehlau, Santo 

e Welter (2013), quando afirmam que mais da metade das mulheres usam salto de até 8cm, 

para trabalhar.  

Outros resultados obtidos para o uso do salto alto foram a ocasião do uso como 

passeio e casamento: além de refletir a personalidade, a mulher usa sapatos de salto alto para 

se sentir poderosa, conforme atestam Seferin e van der Linden (2012). Os autores concluíram 

que o uso do sapato reflete a obtenção de status social na medida em que se não estão usando 

as últimas tendências, serão vistas como socialmente inferiores. O sapato é visto como um 

símbolo de poder, o que irá influenciar o status social e afirmar a sua identidade social.  

Nos relatos, a totalidade das mulheres na área administrativa optou pelo uso do salto 

alto no trabalho. Já no passeio, praticamente, a minoria das mulheres apontou o salto alto. Não 

foram encontradas diferenças quanto ao tipo de salto adotado, em qualquer ocasião, em 

relação à renda ou idade das entrevistadas.  

Esses resultados se alinham com Seferin e van der Linden (2012) na medida que estes 

revelam que as entrevistadas afirmaram desejar passar alguma impressão a outras pessoas 

quando usam determinados calçados, associaram a isso modelos de calçados ditos 

elegantes/sociais (salto alto, bico fino) ou diferenciados, e as impressões que desejam passar 

eram: beleza, refinamento, elegância, seriedade e status social. Da mesma forma, Strehlau, 

Santo e Welter (2013), quanto à ocasião de uso, discorrem que: em casamentos, a maioria usa 

sapatos é de salto e a partir de 8,5cm; para trabalho, mais da metade afirma usar sapatos com 

salto de até 8cm; em bares, a maioria das respondentes afirmou usar sapatos com salto de até 

8cm. 
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5 CONCLUSÕES  

 

A presente pesquisa procurou compreender o uso de calçados femininos, 

especialmente na ocasião de trabalho, e relacionar com as profissões desempenhadas pelas 

consumidoras.  

Os resultados indicam que mesmo profissionais de igual área, como profissionais da 

área da educação, adotam estilos diferentes de calçados, com isso, expressando a 

individualidade de cada consumidora, mas que, na sua maioria, optam pelo uso do salto alto 

para o trabalho.  

Das 262 fotografias analisadas, os estilos de sapatos variaram entre clássicos, 

modernos e fashion para a utilização em quatro ambientes diferentes, como festa, academia, 

passeio e trabalho.  

Para ambientes que exigem dress code, como as advogadas, o estilo clássico 

prevaleceu, mas as profissões autônomas, como as professoras, estilistas e designers, os 

estilos individuais foram considerados como principais em suas escolhas, sendo fashion no 

estilo para professora de inglês; ou para a estilista, moderno; e para a profissional de designer, 

os saltos são os muito altos ou sem salto nenhum; para as outras, no caso das administradoras 

e profissionais de marketing, os saltos altos e estilo moderno representaram quase a maioria 

das entrevistadas. Em linhas gerais, os resultados revelaram que não há relação aparente entre 

a profissão adotada e o estilo de calçado utilizado. Entretanto o uso do salto alto é 

determinante na ocasião de trabalho em qualquer profissão. Os sapatos de salto alto são 

artefatos do vestuário feminino que, como as roupas, ou mais do que elas, têm poder de dotar 

a mulher que o usa de características ligadas ao seu simbolismo, ou seja, torná-la mais 

sensual, mais feminina, mais elegante e mais poderosa (STEELE, 1997). 

Quanto às cores, a escala do pantone variou em 12 cores, predominando os tons 

marrons e terrosos, bem como, em mais ou menos, sete padronagens diferentes; e os sapatos 

variavam entre couro, veludo, camurça e xadrez. 

Dessa forma, a pesquisa permitiu tecer as seguintes conclusões: 

 A individualidade prevalece no estilo adotado independente do grupo que está 

inserido, o que atesta o conceito de Morace (2009), do Consumidor Autor. 

 O uso do salto alto foi comprovado pela maioria das entrevistadas no ambiente 

de trabalho, com isso, corroborando estudos anteriores, Strehlau, Santo e 

Welter (2013), O’Keeffe (1996), van der Linden (2004) e Morton (2008). 
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 A sensação de poder e status é transmitida pelo uso do salto alto no trabalho, 

como apontado nos estudos anteriores de Seferin e van der Linden (2012), 

Solomon (1983) e Belk (2003). 

 A ocasião de uso muda o tamanho do salto, sendo no passeio a opção pelo salto 

baixo, conforme Giacometti (2011) e Dresch e Campos (2012). 

 O estilo clássico, moderno e fashion ainda são as categorias mais usadas para 

definir as coleções de calçados junto aos designers. 

 

Com base nos resultados das pesquisas, propõem-se algumas hipóteses de pesquisa: 

1- A decisão de escolha do estilo do calçado pela consumidora é determinada pela 

ocasião de uso para qual o calçado será utilizado. 

2- A decisão de escolha do estilo do calçado pela consumidora é determinada pela 

profissão que ocupa. 

3- A decisão de escolha pelo tipo de salto pela consumidora é determinada pelo 

ambiente físico em que o calçado será usado. 

4- A decisão de escolha pelo calçado de salto alto pela consumidora é determinada 

pela profissão que desempenha. 

 

Baseado nessas hipóteses e nos resultados alcançados na pesquisa, pode-se tirar 

algumas conclusões em relação a exposição dos calçados no ambiente de varejo, mas 

especificamente, no ponto de venda. As mulheres pesquisadas buscam os calçados por 

ocasião de uso, trabalho, passeio, noite ou festa, conforme o relato das entrevistadas. Dessa 

forma, as lojas deveriam adotar em sua exposição as coleções não por estamparias ou 

sazonalidade de inverno e verão, conforme visto nas lojas de marcas reconhecidas como 

AREZZO, SHULTZ, entre outras, e sim, por ocasiões de uso. Nas prateleiras seria muito mais 

fácil e confortável para as consumidoras reconhecerem seus calçados já dispostos nessas 

ocasiões, levando sempre em consideração aspectos técnicos, também relatados e constatados 

na pesquisa que é o tamanho do salto. Salto alto para trabalho ou festa e salto baixo para 

passeio. Com relação aos varejistas, esta seria uma forma de atender melhor seu consumidor 

pela economia de tempo que lhe geraria, ao mesmo tempo que maximiza seus esforços no 

tocante à adequação do mix ao público-alvo da loja. Isto requer, todavia, uma análise mais 

apurada sobre as características do entorno da região primária onde está localizada a loja, com 

a utilização de bancos de dados existentes como do IBGE.  



 

48 

Uma das variáveis que tem permitido novas análises sobre o perfil de (potenciais) 

clientes e sobre as características de mercado (concorrência) é o avanço tecnológico. Se antes 

o dono da empresa era a maior fonte de informação para o negócio, hoje, é possível usar a 

tecnologia para construir modelos de previsão de vendas, desenvolver produto e até escolher a 

localização ideal para o ponto de venda (MACHADO; FRANCISCO; RIBEIRO, 2006). 

Tratam-se das ferramentas de Sistema de Informação Geográfica (SIG), que, ainda na década 

de 1990, já eram apontadas como o futuro do marketing de relacionamento, principalmente na 

tarefa de segmentação de mercado (ARANHA, 1996), e muito têm contribuído para 

estratégias de marketing e de localização de varejistas (BAVIERA-PUIG et al., 2013). 

No Brasil, alguns estudos mostram a aplicação das ferramentas SIG (também 

conhecidas como geomarketing e geoinformação) na localização de lojas de vestuário 

(CORUJO, 2014); no mapeamento de clientes potenciais para uma rede de fast-food 

(PROCHNOW, 2011); e na organização de equipes de venda de serviços de telecomunicação 

(FAGUNDES et al., 2009). Ainda assim, poucas empresas aproveitam o potencial dessas 

ferramentas na gestão estratégica. Internacionalmente, essas ferramentas têm maior aplicação 

no mercado varejista (GIJSBRECHTS; CAMPO; GOOSSENS, 2003). O uso das ferramentas 

SIG no caso das lojas de calçados mostra que a tecnologia pode ser aplicada à estratégia do 

negócio. A análise das regiões onde as lojas estão localizadas fornece insights para ações a 

serem tomadas em relação ao mix de produtos das lojas (produto), à precificação (preço), à 

localização dos pontos de venda (praça) e ao posicionamento da marca. As análises permitem 

que os gestores gerenciem melhor seus estoques de loja considerando as características de 

suas (potenciais) clientes e da região de atuação, o que resulta em melhor desempenho de 

mercado e maior retorno. Como exemplo, na região de Moema pelos dados do IBGE, Moema 

tem 71.459 habitantes, com predominância de mulheres na faixa etária de 30 a 59 anos; é o 

distrito que apresenta o maior número de mulheres entre 60 a 74 anos, e a maior taxa de 

envelhecimento, dessa forma, o mix ideal seria sapatos para passeio que possuam saltos 

baixos e são confortáveis. 

Concluindo, um novo estudo deve ser conduzido a fim de testar as hipóteses 

levantadas na presente pesquisa qualitativa e iconográfica. As proposições podem avançar em 

resultados práticos e mensuráveis, com isso, permitindo aos fabricantes e varejistas de 

calçados femininos um melhor embasamento na sua tomada de decisão quanto ao portfólio de 

produtos ofertados às consumidoras de calçados femininos.  
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Como visto, o estilo do calçado se altera conforme a situação de uso (trabalho, lazer, 

passeio). Dessa forma, é bem possível que a consumidora ao passar pelas vitrines de lojas de 

calçados femininos, repletas de modelos, cores e tamanhos de saltos diferentes, com estilos 

múltiplos, decida fazer sua escolha baseada na ocasião de uso e não somente no estilo. Neste 

sentido, ao incorporar essa abordagem na gestão do portfólio e na elaboração da vitrine, o 

gestor do varejo de calçados femininos poderá́ responder melhor às necessidades das suas 

clientes, facilitando o seu processo de escolha.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

ESTILOS DE VIDA DAS CONSUMIDORAS 

DE CALÇADOS FEMININOS EM LOJAS 

MONOMARCAS  

 

QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS DESIGNERS, GERENTES 

DE PRODUTO DE CALÇADOS FEMININOS, DIRETOR CRIATIVO DE 

MODA DE EMPRESAS CALÇADISTAS E MODELISTAS DE CALÇADOS 

FEMININOS. 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA POR TELEFONE 

TEMA: LIFE STYLE / LLIFE OCCASION 

 

1- NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS FEMININOS NO BRASIL, ATUALMENTE É 
LANÇADO NO MERCADO 04 COLEÇÕES/ANO: 
OUTONO/INVERNO/PRIMAVERA E VERÃO, ESTÁ CORRETO ISSO? 

2- PENSANDO NISSO, COMO VOCÊ PLANEJA A SUA COLEÇÃO? 
3- ATUALMENTE FALA SE MUITO EM LIFE STYLE E LIFE OCCASION, É 

FAMILIAR A ESSES TERMOS, PROFISSIONALMENTE? 
4- VOCÊ UTILIZA ALGUM DELES PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 

CRIATIVO? COMO ENTRA EM SUA COLEÇÃO OS TERMOS CLÁSSICO, 

MODERNO E FASHION? 
5- NA EMPRESA EM QUE TRABALHA OU NA SUA VIDA PROFISSIONAL VOCÈ 

SE UTILIZA DE PESQUISA DE MERCADO ANTES DE LANÇAR UMA 
COLEÇÃO? 

6- PENSANDO MAIS SOBRE ESTILO DE VIDA E OCASIÃO DE USO DOS 
CALÇADOS FEMININOS, QUANDO MONTA A FAMÍLIA DE PRODUTOS 
VOCE ASSOCIA A USABILIDADE COM O DIA A DIA? POR EXEMPLO: 
SALTO ALTO PARA A EXECUTIVA, SEM SALTO PARA A DONA DE 
CASA...PENSANDO NISSO, CONSEGUE SEPARAR OS ESTILOS EM 
CLASSICO, MODERNO E FASHION? 

7- QUANDO A COLEÇÃO ESTÁ PRONTA QUEM MONTA A CATEGORIA DOS 

PRODUTOS? EX: SALTO BAIXO, SALTO ALTO, ESTAMPADO, COLORIDO, 
BRANCO, PRETO, ... 

8- QUANDO AS FAMÍLIAS SÃO MONTADAS ELAS SÃO PENSADAS EM LIFE 
STYLE? 
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9- SE VOCÊ PUDESSE CLASSIFICAR OS PRINCIPAIS LIFE STYLE DE 
MULHERES PARA O SEU PROCESSO CRIATIVO, QUAIS SERIAM?  

10- DEPOIS DA COLEÇÃO LANÇADA, VOCÊ TEM CONTROLE SOBRE AS VENDAS, 
SOBRE O MARKET SHARE? O QUE ACONTECE NAS LOJAS? 

11- POSSO SOLICITAR SUA PERMISSÃO DE ENVIAR UMA NOVA QUESTÃO POR 
EMAIL OU TELEFONE CASO SURJA NECESSIDADE PARA COMPLEMENTAR AS 
INFORMAÇÕES? 

 

PROTOCOLO A SER SEGUIDO: 

Essa entrevista será por telefone e gravada, posteriormente, lida para a entrevistada para 

conferência e aceite. 

Os dados que devem ser obtidos da entrevistada e preenchidos nesta seção são os seguintes:  
 

 Nome, telefone e e-mail  

 Formação;  

 Dados profissionais atuais: organização, área, cargo e data de entrada na organização; 
dependendo do conteúdo da pesquisa, o pesquisador pode estar interessado na experiência que 
o entrevistado teve em um emprego anterior; neste caso, é importante também anotar os dados 
profissionais anteriores (outras empresas em que o entrevistado trabalhou), não se esquecendo 
de obter do entrevistado a data de saída da organização.  

 Nome e localização (da sede) 

 Dados gerais: número de funcionários, faturamento, lucro;  

 Linhas de produto, Market share (participação no mercado, ou seja: a porcentagem do 
mercado consumidor que é dominada pela empresa), clientes e principais concorrentes;  

 Solicitar que o entrevistado sugira outras pessoas (de dentro da sua organização ou não) 
que poderiam contribuir com a pesquisa; neste caso, obter do entrevistado os seguintes dados: 
nome da pessoa, organização, área, cargo, telefone e e-mail (observação: é comum o próprio 
entrevistado se oferecer para fazer um primeiro contato com a pessoa que ele sugeriu; mas 
mesmo que isto não aconteça, o pesquisador, ao entrar em contato com a pessoa, pode usar o 
entrevistado como referência: “foi fulano quem o indicou”);  

 Combinar com o entrevistado que ele faça uma checagem posterior dos dados coletados na 
entrevista e das interpretações feitas pelo pesquisador (com base nos dados coletados).  
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APÊNDICE B – RESULTADO DA ENTREVISTA POR E-MAIL COM DESIGNER 

(LAÍS) 

 

 NOME COMPLETO: Laís  

PROFISSÃO: estilista ELLUS 

CARGO: estilista de acessórios 

IDADE: 28 anos  

  

1-      NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS FEMININOS NO BRASIL, ATUALMENTE É 
LANÇADO NO MERCADO quatro COLEÇÕES/ANO: 
OUTONO/INVERNO/PRIMAVERA E VERÃO, ESTÁ CORRETO ISSO? 

De maneira geral sim, as principais coleções são estas, mas em todas as marcas existem outros 
pequenos lançamentos, para as lojas, sempre estarem com novos produtos. 

  

2-      PENSANDO NISSO, COMO VOCÊ PLANEJA A SUA COLEÇÃO? 

A coleção é planejada com duas principais referências: histórico de venda/planejamento e 
tendências/tema. 

Dentro disso, diluímos o número de modelos dentro das tendências e temas que escolhemos 
para cada coleção, para o mix de modelo ser o mais assertivo possível. Exemplo: coleção de 
verão tem um número maior de modelos abertos, do que nas coleções de inverno. 

   

3-      ATUALMENTE, FALA-SE MUITO EM LIFE STYLE E LIFE OCCASION, É 
FAMILIAR A ESSES TERMOS, PROFISSIONALMENTE? 

Sim, em todas as marcas que trabalhei usamos estes termos. 

  

4-      VOCÊ UTILIZA ALGUM DELES PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
CRIATIVO? COMO ENTRA EM SUA COLEÇÃO OS TERMOS CLÁSSICO, MODERNO 
E FASHION? 

Utilizo para o planejamento de coleção, mas isso varia de acordo com cada marca. Por 
exemplo, na Le Lis Blanc, a marca entende que sua cliente tem um tipo de life style, e dentro 
dele diferentes ocasiões de uso, como trabalho, jantar, final de semana, festa. Portanto, a 
coleção é dividida nos temas, e os temas distribuídos nas ocasiões de uso. Já na Riachuelo, 
outra empresa que trabalhei, é uma marca que atende diferentes life style, não apenas um 
como a Le Lis Blanc, então a coleção tem modelos para cada life style, e subdivididos por 
ocasião de uso para cada um. 

 

5-      NA EMPRESA EM QUE TRABALHA OU NA SUA VIDA PROFISSIONAL, VOCÊ 
SE UTILIZA DE PESQUISA DE MERCADO ANTES DE LANÇAR UMA COLEÇÃO? 

Nas empresas que trabalhei, não utilizamos pesquisas de mercado externas, apenas 
informações das próprias lojas e histórico de vendas. 

  

6-      PENSANDO MAIS SOBRE ESTILO DE VIDA E OCASIÃO DE USO DOS 
CALÇADOS FEMININOS, QUANDO MONTA A FAMÍLIA DE PRODUTOS,  VOCÊ 
ASSOCIA A USABILIDADE COM O DIA A DIA? POR EXEMPLO: SALTO ALTO 
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PARA A EXECUTIVA, SEM SALTO PARA A DONA DE CASA... PENSANDO NISSO, 
CONSEGUE SEPARAR OS ESTILOS EM CLÁSSICO, MODERNO E FASHION? 

Sim, dentro do planejamento, já distribuímos as famílias e modelos dentro de cada estilo 
(clássico, moderno e fashion) dando mais peso para o produto com melhor histórico de 
vendas. 

   

7-      QUANDO A COLEÇÃO ESTÁ PRONTA, QUEM MONTA A CATEGORIA DOS 
PRODUTOS? EX.: SALTO BAIXO, SALTO ALTO, ESTAMPADO, COLORIDO, 
BRANCO, PRETO, ... 

Estas categorias são definidas no momento de criação de coleção, é um estudo feito junto com 
o departamento comercial, que sugere um número, e a partir daí começa o desenvolvimento. 

Mas também é uma coisa que varia muito de marca para marca, as lojas de departamento em 
geral têm um departamento comercia muito presente, que já passa o número de 
desenvolvimentos para o estilo com algumas definições quanto à cor e ao modelo. Já em 
marcas de moda, o estilo tem mais força e mais poder de definição sobre estes assuntos. 

 

8-      QUANDO AS FAMÍLIAS SÃO MONTADAS ELAS SÃO PENSADAS EM LIFE 
STYLE? 

Sim, as famílias são montadas em cima de life style e principalmente em ocasião de uso. 

  

9-      SE VOCÊ PUDESSE CLASSIFICAR OS PRINCIPAIS LIFE STYLE DE MULHERES 
PARA O SEU PROCESSO CRIATIVO, QUAIS SERIAM? 

Adulta: Tradicional  

Casual 

Moderna 

Glamour (perua) 

Jovem: street 

Fashion 

Boho  

  

10-  DEPOIS DA COLEÇÃO LANÇADA, VOCÊ TEM CONTROLE SOBRE AS 
VENDAS, SOBRE O MARKET SHARE? O QUE ACONTECE NAS LOJAS? 

 Sim, isso faz parte do trabalho diário. Acompanhamento de vendas, modelo a modelo. Isso 
ajuda nos próximos desenvolvimentos. 
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APÊNDICE C – RESULTADO DA ENTREVISTA POR E-MAIL COM DESIGNER 

(MIRIAM) 

 

 NOME COMPLETO: Miriam   

 

12- NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS FEMININOS NO BRASIL, ATUALMENTE É 
LANÇADO NO MERCADO quatro COLEÇÕES/ANO: 
OUTONO/INVERNO/PRIMAVERA E VERÃO, ESTÁ CORRETO ISSO? 

Os lançamentos são feitos de acordo com as maiores feiras brasileiras: 

Novembro – Zero Grau – Coleção Verão  

Janeiro – Couro Moda – Coleção Verão  

Maio – SICC – Coleção Inverno  

Junho – Couro Moda – Coleção Inverno 

Isso depende muito da empresa. As grandes marcas como Arezzo lançam as 4 coleções e, 
entre elas, as coleções resorts. 

Marcas como Insecta têm um produto carro-chefe (modelo Oxford) e os lançamentos se 
tratam de estampas e materiais novos e alguns produtos são acrescentados, mas sempre dentro 
do modelo Oxford (pode ser um Oxford aberto...). 

Falar sobre Ctrl C – Ctrl V (copiar). 

 

13- PENSANDO NISSO, COMO VOCÊ PLANEJA A SUA COLEÇÃO? 

Como meu produto é diferenciado, procuro lançar sempre alguma novidade em termos de 
produto e não me baseio nas estações do ano. 

 
14- ATUALMENTE, FALA-SE MUITO EM LIFE STYLE E LIFE OCCASION, É 
FAMILIAR A ESSES TERMOS, PROFISSIONALMENTE? 

Sim, são termos usuais. 

 
15- VOCÊ UTILIZA ALGUM DELES PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
CRIATIVO? NAS COLEÇÕES VOCÊ UTILIZA A SEPARAÇÃO DOS SAPATOS POR 
CLÁSSICO, MODERNO E FASHION? 

Em termos de criação, o ponto de partida sempre será o target que queremos atingir e a partir 
disso dissecar tudo sobre esse público, aí entra o life style e os seus estilos, que variam entre 
clássico, fashion, moderno, street, urban chic, que é um composto de variações e de 
motivações, necessidades e desejos e é influenciado por fatores como cultura, família, valores, 
grupos de referência e classe social.  

 

16- NA EMPRESA EM QUE TRABALHA OU NA SUA VIDA PROFISSIONAL, 
VOCÊ SE UTILIZA DE PESQUISA DE MERCADO ANTES DE LANÇAR UMA 
COLEÇÃO? 

Como meu produto é para um público diferenciado, fiz pesquisas antes de lançá-lo e a cada 
lançamento de coleção pretendo sempre manter o contato direto com o Target, pois só assim 
os produtos vão sendo aperfeiçoados. 
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17- PENSANDO MAIS SOBRE ESTILO DE VIDA E OCASIÃO DE USO DOS 
CALÇADOS FEMININOS, QUANDO MONTA A FAMÍLIA DE PRODUTOS, VOCÊ 
ASSOCIA A USABILIDADE COM O DIA A DIA? POR EXEMPLO: SALTO ALTO 
PARA A EXECUTIVA, SEM SALTO PARA A DONA DE CASA... 

No ramo calçadista, tudo parte da construção do calçado. Entenda-se construção: forma, 
palmilha, salto, taco.  

A partir de definido o público-alvo, você saberá qual construção usará em suas coleções. 

Ex.: Para um público mais despojado, uma construção mais baixa (sem salto). Para um 
público mais sofisticado, uma construção mais alta (salto médio a alto). 

 

18- QUANDO A COLEÇÃO ESTÁ PRONTA, QUEM MONTA A CATEGORIA DOS 
PRODUTOS? EX.: SALTO BAIXO, SALTO ALTO, ESTAMPADO, COLORIDO, 
BRANCO, PRETO, ... 

Em minhas coleções, busco inspiração nas macrotendências e a partir daí crio meu mapa 
mental. 

Do mapa mental, eu extraio os três pilares da coleção. 

Vou mandar um exemplo anexado para você entender melhor. 

  

19- QUANDO AS FAMÍLIAS SÃO MONTADAS, ELAS SÃO PENSADAS EM LIFE 
STYLE? 

Sim, sempre! 

 

20- SE VOCÊ PUDESSE CLASSIFICAR OS PRINCIPAIS LIFE STYLE DE 
MULHERES PARA O SEU PROCESSO CRIATIVO, QUAIS SERIAM? 

Vou te mandar um modelo de life style do meu público-alvo. 

  

21- DEPOIS DA COLEÇÃO LANÇADA, VOCÊ TEM CONTROLE SOBRE AS 
VENDAS, SOBRE O MARKET SHARE? O QUE ACONTECE NAS LOJAS? 

Sim, acompanho tudo, pois o retorno do cliente final é decisivo para as próximas coleções. 
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APÊNDICE D  – RESULTADO DA ENTREVISTA POR E-MAIL COM DESIGNER 

(CAMILA) 

 

 

 NOME COMPLETO: Camila 

 

1- NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS FEMININOS NO BRASIL, ATUALMENTE É 
LANÇADO NO MERCADO quatro COLEÇÕES/ANO: 
OUTONO/INVERNO/PRIMAVERA E VERÃO, ESTÁ CORRETO ISSO? 
A grande maioria das marcas trabalha assim, e com o preview antes de introduzir a coleção 
completa. 
 
2- PENSANDO NISSO, COMO VOCÊ PLANEJA A SUA COLEÇÃO? 
Depende muita da marca a ser trabalhada, mas visando ao segmento mais forte dela, a maior 
parte da coleção é focada na peça-chave da marca, com adaptações às tendências de moda.  
Mix de produtos para atender os níveis de preço (preço baixo, médio e alto), seguidos pelos 
níveis fashion (básico, casual e fashion). 
 
3- ATUALMENTE FALA-SE MUITO EM LIFE STYLE E LIFE OCCASION, É 
FAMILIAR A ESSES TERMOS, PROFISSIONALMENTE? 
Sim. 
 
4- VOCÊ UTILIZA ALGUM DELES PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
CRIATIVO? 
Não, por atuar em empresas de pequeno porte que não compreendem essa linha de raciocínio. 
 
5- NA EMPRESA EM QUE TRABALHA OU NA SUA VIDA PROFISSIONAL, 
VOCÊ SE UTILIZA DE PESQUISA DE MERCADO ANTES DE LANÇAR UMA 
COLEÇÃO? 
Sem dúvida. 
Embora existam diferenças regionais, a moda tende ser global, exceto quando seu DNA é 
100% brasileiro. 
 
6- PENSANDO MAIS SOBRE ESTILO DE VIDA E OCASIÃO DE USO DOS 
CALÇADOS FEMININOS, QUANDO MONTA A FAMÍLIA DE PRODUTOS, VOCÊ 
ASSOCIA A USABILIDADE COM O DIA A DIA? POR EXEMPLO: SALTO ALTO 
PARA A EXECUTIVA, SEM SALTO PARA A DONA DE CASA... 
Não. 
O estilo de vida tem que ver com o público da marca ou comportamento, então a coleção é 
focada no mesmo tipo de mulher, em diferentes ocasiões, principalmente se é uma mulher 
clássica, moderna ou fashion. Exemplo: salto para um casamento, sapatilha para o domingo, 
franjas para uma festa. 
 
7- QUANDO A COLEÇÃO ESTÁ PRONTA, QUEM MONTA A CATEGORIA DOS 
PRODUTOS? EX.: SALTO BAIXO, SALTO ALTO, ESTAMPADO, COLORIDO, 
BRANCO, PRETO, ... 
Isso é pensado antes da coleção pronta. 
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8- QUANDO AS FAMÍLIAS SÃO MONTADAS, ELAS SÃO PENSADAS EM LIFE 
STYLE? 
O life style também vem antes, o mais importante dentro as famílias é a conversa entre os 
produtos. 
 
9- SE VOCÊ PUDESSE CLASSIFICAR OS PRINCIPAIS LIFE STYLE DE 
MULHERES PARA O SEU PROCESSO CRIATIVO, QUAIS SERIAM? 
Dependeria da marca. 
  
10- DEPOIS DA COLEÇÃO LANÇADA, VOCÊ TEM CONTROLE SOBRE AS 
VENDAS, SOBRE O MARKET SHARE? O QUE ACONTECE NAS LOJAS? 
Então, tenho por próprio interesse, e é essencial para os futuros desenvolvimentos. 
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APÊNDICE E  – RESULTADO DA ENTREVISTA POR E-MAIL COM DESIGNER 

(DANIELLA) 

 

NOME COMPLETO: Daniella  

PROFISSÃO: Designer industrial 

CARGO: Professora Cásper Líbero e Estilista 

IDADE: 38 anos 

  

  

1-      NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS FEMININOS NO BRASIL, ATUALMENTE É 
LANÇADO NO MERCADO quatro COLEÇÕES/ANO: 
OUTONO/INVERNO/PRIMAVERA E VERÃO, ESTÁ CORRETO ISSO? 

Sim, nas pequenas empresas, já nas grandes indústrias calçadistas existem subcoleções 
lançadas para reforçar as vendas de primavera e inverno. 

 

2-      PENSANDO NISSO, COMO VOCÊ PLANEJA A SUA COLEÇÃO? 

A coleção é planejada pelo histórico de vendas passado e pela tendência de moda que vem da 
Europa. 

   

3-      ATUALMENTE FALA SE MUITO EM LIFE STYLE E LIFE OCCASION, É 
FAMILIAR A ESSES TERMOS, PROFISSIONALMENTE? 

Sim, é um termo muito usado. Mais life style. 

  

4-      VOCÊ UTILIZA ALGUM DELES PARA O SEU DESENVOLVIMENTO CRIATIVO? 
COMO ENTRA EM SUA COLEÇÃO OS TERMOS CLÁSSICO, MODERNO E FASHION? 

 

Utilizo o life style da marca para o planejamento de coleção, em relação aos termos clássico, 
moderno e fashion é como definimos a nossa consumidora em relação ao produto. Tal produto 
se encaixa em uma mulher clássica na faixa dos seus 30 anos, aquele vai para a jovem fashion 
na onda dos seus 18 anos, e assim por diante. 

  

5-      NA EMPRESA EM QUE TRABALHA OU NA SUA VIDA PROFISSIONAL VOCÊ 
SE UTILIZA DE PESQUISA DE MERCADO ANTES DE LANÇAR UMA COLEÇÃO? 

 

Sempre, para não errar. É um mercado muito dinâmico. 

 

  

6-      PENSANDO MAIS SOBRE ESTILO DE VIDA E OCASIÃO DE USO DOS 
CALÇADOS FEMININOS, QUANDO MONTA A FAMÍLIA DE PRODUTOS VOCÊ 
ASSOCIA A USABILIDADE COM O DIA A DIA? POR EXEMPLO: SALTO ALTO 
PARA A EXECUTIVA, SEM SALTO PARA A DONA DE CASA... PENSANDO NISSO, 
CONSEGUE SEPARAR OS ESTILOS EM CLÁSSICO, MODERNO E FASHION? 

 

Sim, o dia a dia tem que combinar com a ocasião de uso e o que quer passar com a imagem 
perante os outros. O sapato reflete isso e o salto carrega esse pensamento de estilo e situação.  
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7-      QUANDO A COLEÇÃO ESTÁ PRONTA QUEM MONTA A CATEGORIA DOS 
PRODUTOS? EX.: SALTO BAIXO, SALTO ALTO, ESTAMPADO, COLORIDO, 
BRANCO, PRETO, ... 

 

A equipe de produto junto com a área de criação, lógico que com a direção do histórico de 
vendas. 

 

8-      QUANDO AS FAMÍLIAS SÃO MONTADAS ELAS SÃO PENSADAS EM LIFE 
STYLE? 

 

Sim, já foi feito anteriormente, e essa linha tem que seguir de uma maneira coerente. 
 

 

9-      SE VOCÊ PUDESSE CLASSIFICAR OS PRINCIPAIS LIFE STYLE DE MULHERES 
PARA O SEU PROCESSO CRIATIVO, QUAIS SERIAM? 

Primeiro por idade, depois por tipo de vida e depois por ocasião de uso. 

Aonde o meu produto se encaixa nisso? Dentro desse nicho, começa todo o processo de 
construção de imagem dessa mulher e o que ela espera do meu produto. 

 

 

10-  DEPOIS DA COLEÇÃO LANÇADA, VOCÊ TEM CONTROLE SOBRE AS VENDAS, 
SOBRE O MARKET SHARE? O QUE ACONTECE NAS LOJAS? 

 Sim, eu sou cobrada pelo sucesso ou fracasso da linha ou do lançamento. 
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APÊNDICE  F – TRANSCRIÇÃO DA CONVERSA POR TELEFONE COM A  

DESIGNER CAMILA 

 

Entrevista com Camila    
TEMA: “Estilos de vida e consumo de calçados femininos: Estudo Qualitativo sobre ocasião 
de Uso e Profissões“ - Denise Barbone 

____________________________________________________________________  
 

TRANSCRIÇÃO 

  

[A gravação começa no exato ponto abaixo]  

 

 ... é nesse sentido, assim, que é pensado, sabe? 

 

Tá, mas aí, dentro desse... Nesse sentido, pensando, por exemplo, hoje, atualmente, você 

está desenvolvendo  o que, roupa?  

 Isso, hoje é roupa.  

 

Aí, quando você pensa em roupa, você pensa em estilos, ocasiões de uso dentro do estilo 

de vida?  

 Isso! – Seria mais ou menos isso.  

 

Tá. - Então me fala um pouquinho dessas ocasiões de uso. – Como você raciocina: ”Ah, 

eu vou trabalhar“; ”eu vou para casa”... – Como é que você pensa, mais ou menos?  

 Ah, então, na verdade seria nessa linha mesmo. Que nem você falou: “ai, é roupa para eu 
trabalhar, não pode ser cheia de brilho e tal”; aí é uma peça mais incrementada, que use já esse tipo de 
matéria-prima e tal; aí, já numa ocasião de eventos, assim, vamos dizer, ou então até uma roupa mais 
do dia a dia, mas para um momento que a pessoa queira estar um pouco mais fashion, sabe? 

 

Entendi. – E dentro desse... desse... dessas ocasiões de uso, tem um conceito “guarda-

chuva” que fecharia tudo isso? 

 Desculpa, eu não entendi.  

Então, mas dentro dessas situações de uso você tem o “conceito guarda-chuva” que 

fecharia tudo isso?  

 Sim.  

 

Tá. – Você pode, por exemplo... – Atualmente você está trabalhando aonde? 
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 Atualmente eu estou numa marca de plus size, de menina.  

 

Ah, que bárbaro! – Para grandes tamanhos. E você chega a desenvolver, você está 

desenvolvendo alguma coleção atualmente para Primavera-Verão? 

 Tô! Tô! – Porque, assim, lá, na verdade, é atacado, mas é um atacado meio que varejo, sabe?  

 

Um Atacarejo? 

 É. Eles já querem comprar para colocar na loja.  

 

Tá. E como é que você faz para desenvolver essa coleção? Você tem várias 

situações/ocasiões de uso para essas mulheres? E como você pensa isso na hora que você 

vai desenhar a coleção?  

 Então, na verdade, assim, antes  eu sempre faço um briefing, mais ou menos, de quantos 
produtos... assim, de imediato, sabe? – Assim: ah, vai começar a coleção de verão, vamos ter 100 
modelos na loja. – aí eu faço a divisão: quantos tops, quantos vestidos, se vai ter macacão, quantos vão 
ser, se vai ser longo, curto; eu vou dividindo por produto e deixo para, por exemplo, assim: ah, o 
carro-chefe de lá é blusa de malha; então eu sei que – sei lá! – 60% da coleção tem que ser blusa de 
malha.  

 

Entendi.  

 Aí, dentro do que sobra, aí eu vou dividindo em outros tipos de produto.  

 

Tá. – Provavelmente, o carro-chefe é blusa de malha porque deve ser o que mais elas 

usam em função, talvez, do plus size.  

 Corpo.  

 

Que cabe bem, que vai com tudo e tal. Ai, dentro dessa divisão de categorias que você 

criou – que é macacão, camiseta, enfim... – você cria as situações de uso, que seria: festa, 

trabalho, passeio. – É mais ou menos isso ou não? 

 É mais ou menos isso. Só que, assim, a empresa que eu trabalho é uma empresa pequena, 
então ela não tem essa visão de ocasião de uso, entendeu? – É meio que, assim: eu desenvolvo, a dona 
gostou, “lindo, maravilhoso! -  Vamos aprovar!”. – Então, assim, na verdade, eu penso, mas a coleção 
não sai fechada com cara de Coleção, porque ela vai muito por produto. Ela não tem essa linha de 
coleção, de “momento de uso”, o que que o cliente vai lá procurar;  é só conforto ou é uma roupa mais 
dia a dia, casual? – Não tem mais muito isso. Eu sei disso agora porque, como eu estou fazendo a pós 
em Gestão, é uma coisa que os professores acabam falando muito.  

 

Entendi! Você está fazendo pós em Gestão aonde?   

 Na FAAP.  
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Ah, tá! – E quando o atacarejo... – É um atacarejo, né? – Quando os fornecedores vão 

comprar o produto, essas coleções ficam em... essas peças ficam em arara e eles chegam 

a perguntar “para que situação” ou eles escolhem pela estética? 

 Não, eles escolhem por estética.  

 

Apenas por estética? 

 Apenas por estética.  

 

Então, e você chegou a conversar com algum desses compradores ou não teve contato? 

 Não, não! Eu até cheguei a conversar com alguns, aí eles buscam, por exemplo: ah, já que e 
plus, vamos fazer um produto com uma cara mais jovem, porque, enfim, porque se tem na cabeça que 
roupa de gordinha é para gente mais velha, né? – Então, é meio que a linha que eu sempre tento puxar 
um pouco, não deixar a peça com uma cara envelhecida, dar um ar mais jovial para ela.  

 

 Entendi. Mas você percebe que esses fornecedores têm algum conhecimento de suas próprias 
consumidoras, do estilo de vida delas ou não?  

 Não! Não porque são lojas pequenas, de bairro, são... posso dizer assim, até tem cliente que 
tem 10 lojas, mas não é uma pessoa que seja engajada com varejo de moda, sabe?  

 

Entendi.  

 É só venda de produto mesmo.  

 

Entendi, eles compram muito mais pelo SKU individual do que, propriamente, por uma 

coleção, por um estilo de vida ou pensando no perfil da sua própria consumidora.  

 Exatamente. Até porque eles acabam não comprando só da gente. Tem... porque ali no Brás é 
um polo de nichos.  

 

É muito forte.  

 É. E tem várias lojas para gordinha, então, assim, tem uma que é super mais antenada com 
moda e mais ousado, então, assim, compra um pouquinho daquele, porque sabe que vai ser um 
produto mais caro, que não ter, talvez, uma aceitação tão... tão rápida, assim, dependendo do lugar, do 
local que eles vendem também, né?  

 

Sei, entendi. E quando você estava na faculdade, que chegou a desenvolver sapato, você 

falou para mim que chegou a fazer protótipo, enfim, me conta um pouco: na formação 

de vocês, vocês tiveram um pouco disso de ““ah, vou pensar tecnicamente...”;  “quando 

eu penso em salto alto... “;  “quando eu penso em salto baixo...” - Me fala um pouco 

disso, como é que foi? 
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 Então, assim, na faculdade era bem pautado para criação mesmo, né? Então a gente teve uma 
matéria que era voltada para acessórios; teve uma matéria também de ergonomia, aí, no último ano só 
que a gente tinha também que desenvolver os acessórios da coleção que ia fazer parte dos looks, né? – 
Então, assim, aí era muito inspirado em tema, aí já era o “universo inspiração”, sabe? Porque lá nunca 
foi focado no consumidor,  sempre foi focado na criação, então não tinha essa coisa de “ah, tem que 
ser um coisa confortável”, não!, era bem... era ser criativo mesmo.  

 

Entendi! Entendi! Então, essa parte que é mais conceitual e administrativa e pensar 

mais no consumidor você adquiriu...  

 Na prática.  

 

Na prática e no trabalho mesmo, né? Não foi nem na faculdade.  

 Sim.  

 

Entendi.  

 Sim e é uma coisa que lá na FAAP têm professores que também dão aula na graduação de 
moda lá, né? E eles falam que eles estão tentando começar a introduzir essa coisa do dia a dia na 
graduação porque realmente isso não existe no curso de moda.  

 

Entendi. E você passou por alguma outra empresa em que esse conceito ““ah, ok, vamos 

pensar na moda, então vamos... o conceito criativo é “esse”, a tendência é “essa”, mas 

dentro desse conceito, dentro do life, do estilo de vida dessas mulheres, vamos pensar em 

situações de uso”“; você chegou a ver em alguma empresa que você passou ou não?  

 Não.  

 

Não.  

 Não, e assim, até eu percebi que suas perguntas são bem focadas no life style, né? Inclusive o 
coordenador da minha pós, ele fala que ele não acredita em life style. aí tem professores que dizem que 
“acham que acreditam”; então é uma coisa que até eu que trabalho fico meio que  “assim”, porque, até 
onde será que é preconceito? Até onde que isso realmente influencia no negócio porque você tem 
opiniões bem opostas dentro do mesmo curso.  

 

Mas, assim, ele... ele... é que, como eu estou fazendo mestrado, tudo você tem que  

conceituar e tem que ir atrás de referencias bibliográficas e, acima de tudo, atrás de 

artigos já publicados que são científicos, né? Então, o life style, ele existiu desde a época 

de Giddens e, enfim, né? Que explica, na realidade, como as pessoas se associam – às 

vezes como indivíduos, às vezes como grupos – e criam uma espécie de uma “tribo”, até 

para se sentirem mais confortável diante da situação de vida, da sociedade – o que é 

normal, né?  
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 Aham... [positivo]  

 

E aí, não sei se você já leu alguma coisa do Francisco Morace – já leu?  

 Não.  

 

Não. Tá. – Francisco Morace é um sociólogo muito conhecido, famoso na Itália e faz 

bastante... é autor de vários livros de moda, veio para o Brasil, já... acho que, inclusive, 

na FAAP, que hoje ele diz que “talvez o life style seja substituído pelo life ocasion”, 

porque as pessoas, como a moda é uma coisa muito efêmera e cíclica, as pessoas, mesmo 

pertencendo a alguma tribo – e, por exemplo, eu vou dar um exemplo: tem as pessoas 

que, por exemplo, as advogadas, obrigatoriamente vão acabar usando sapatos mais 

confortáveis, porque, se trabalham em tribunal acabam andando bastante, e no centro 

da cidade de São Paulo – um exemplo – e o tribunal exige uma roupa mais fechada, 

exige saia para mulheres, enfim, então, obrigatoriamente elas vão ter um estilo muito 

parecido; certo?  

 Certo.  

 

Que podem carregar isso para  fora do ambiente de trabalho e carregar isso, talvez, na 

sua vida social – pode ou não! – que é uma coisa que precisa ser comprovada; mas você 

acaba criando um estilo de vida nesse ambiente de trabalho, então o Francisco Morace 

acaba dizendo que “o life style vai ser trocado pelo life ocasion”, que é você em um 

momento ter uma situação de moda e de uso do produto e da forma com você quer ser 

vista e que ela vai ser passageira porque naquele outro momento você está de outra 

forma e de outro momento, que eu acredito que sim.  

 Não, tem... tive um outro professor que ele trabalhou muito anos na C&A que ele adotava essa 
teoria.  

 

É. É... e é exatamente isso! Só que, isso é isso tudo, assim, é sempre... são evoluções de 

visões de vários estudos que foram feitos ao longo e baseados em estudos acadêmicos e 

estudos científicos, então é importante, mesmo na FAAP – que é uma das mais 

conceituadas – se não for a mais para a Moda!  - que foi uma das precursoras de trazer 

Pierre Cardin para o Brasil com as coleções, enfim... - de tentar entender “ok, você, 

talvez, não acredite no life style, mas qual é a tua teoria? Por que a gente tem de se 

basear em algum tipo de estudo para tentar, até, fazer com que a moda não seja tão 
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subjetiva, porque tudo o que é subjetivo e não possa ser palpável, não possa ser 

mensurável, passa a não ser uma verdade.  

 Sim.  

 

Para você, como gerente de produto, além de desenvolvedora, para ter um produto 

vencedor, você precisa, em algum momento, estar se baseando em fatos concretos, né?  

 Sim! Não, com certeza!  

 

Então tá! E você... Bom, eu... eu... – Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar 

da forma como você trabalha hoje e de que forma você acha que vai sair depois da Pós 

na FAAP? Algo que você vá mudar na sua forma de pensar na hora de produzir? 

 Na verdade, assim, já mudou bastante.  

 

Ah, é?  

 A minha forma de pensar. O grande, assim, problema que eu percebi, assim, de outras pessoas 
que trabalham na área, que já passaram por empresas maiores ou, então, bem menores, que é um 
mercado, a moda, que ainda falta muito profissionalismo, aqui no Brasil.  

 

Sim.  

 Por questões, assim, é... é... assim... muitos problemas, porque, “aí, tem a exportação da 
China, aí a tecelagem aqui do Brasil já perde é... “ 

 

Em produtividade.  

 É! Porque, assim, não tem como competir com o mesmo preço, mas também ninguém tem 
aquela coisa de valorizar o produto que é feito interno, questão de imposto, enfim, “n” fatores; assim, 
o que eles falam muito é que eles acreditam que realmente a moda no Brasil não vai engrenar, assim, e 
vai ser mais focado no varejo do que em qualquer outra coisa, assim, sabe? 

 

Estamos falando da alta costura ou tô falando do fast-fashion?  

 Não, não! É da moda num geral mesmo! Porque, assim, até ontem tinha um caso lá da 
Marisol, que está...  

 

Eu conheço o Presidente.  

 Deu uma aula de Globalização e Varejo, de Moda, né? Aí ela estava falando como que é o 
pensamento, tipo, lá é uma coisa muito regional, tipo, ”’ah, eu sou do Sul, faço tudo aqui, e ’não sei o 
que‘”, e dai que o cara queria, por exemplo, é, ter, ser a maior empresa de marcas, né? E dai ele 
começou a pegar um monte de marca que, assim, brigavam uma com as outras e com um 
posicionamento equivocado. Assim, tipo, “ah, ele comprou a Rosa Chá” e aí ele queria vender biquíni 
e ele fez roupa infantil, não tinha know-how de biquíni, mandou toda a equipe do 00:16:18 embora e, 
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assim, eu sei que era mais ou menos assim: ele adquiriu 8 marcas, fez um puta dum investimento e, no 
final das contas, agora, ele só está com a Marisol e com a Mineral e com a Cativa...  

 

Ele está com a Lilica e Tiger, que são os principais, né?  

 É. Então, assim, esse raciocínio de, que mesmo quem tem uma grande empresa, de não olhar, 
assim, ao redor, ver o que está acontecendo no mundo, dar ouvido para uma pessoa que, enfim, esteja 
estudando isso, que tenha mais contato, porque é meio que uma briga de ego, sabe? “ah, eu sempre 
trabalhei com isso, então eu sei como é que eu faço e desse jeito está certo”.  

 

Sei.  

 Então, assim, é mais a dificuldade das empresas começarem a “sair da caixinha”, abrir a 
cabeça pra o que está acontecendo no mundo de uma forma geral.  

 

É. – Assim, eu tive uma palestra com o presidente da Marisol, já na segunda geração, 

que é o filho dessa que você está falando, e realmente ele tinha uma visão muito curta, 

diferente do pai dele, que começou o negócio que é bem diferente dos donos da Hering 

que estão dando uma volta violenta na empresa e, se não fosse essa crise que estamos 

vivendo, a Hering estaria muito melhor posicionada; ou a própria Riachuelo, que tem a 

indústria dele...  

 Na verdade, assim, o caso da Hering é meio polemico, porque ele tem... têm vários grupos 
que, assim, a gente trabalha com... normalmente, os trabalhos são com reestruturação de marca e como 
a Hering se perdeu um pouco, porque, assim, quando você fala “Hering”, todo mundo pensa: ah, é o 
básico! – Dai começaram a expandir as linhas de produto e se perderam um pouco e hoje quando você 
fala de básico você não sabe mais... você entra lá, e, assim... Todo o visual, merchandising da loja, 
quando os produtos são expostos, que isso também ficou uma coisa perdida, então também tem um 
grupo que faz um estudo bem bacana da Hering de... um pouco de reposicionamento voltado para essa 
coisa do básico que era, vai... é, é o DNA deles, assim, o que fez historia; então, assim, o que a gente 
está vendo lá em matéria é que, das magazines, a que está mais bem posicionada hoje é a Renner.  

 

É, mas a Renner não desenvolve produto, ela só compra, né?  

 Não. Não, tem desenvolvimento também.  

 

Não, né? – A marca própria do Galore vem de fornecedor, né? – É que a Renner, se você 

olhar a Hering, ela tem a Dzarm, que é uma outra marca dela que vai indo muito bem. – 

Bom...  

 Sim.  

 

Bom, mas acho que, assim, são pontos de vista. Eu acho que a FAAP deve ser bem 

questionadora, é o papel. É o papel! Mas, depois, se você quiser, se você tiver interesse, 
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eu mando esses autores e alguns artigos até para você levar, porque, é legal você... você 

está fazendo pós, né? 

 Isso, eu já estou no último semestre.  

 

É legal, porque o pessoal de mestrado tem um pouco de conflito com o pessoal de pós, 

porque o pessoal de pós é um pessoal muito mais de mercado, como a gente, né? Eo 

pessoal de mestrado é mais acadêmico, e eu aprendi a ser menos polêmica com o pessoal 

acadêmico, porque eles têm uma visão talvez um pouco mais cuidadosa de olhar as 

coisas com um pouco mais de... não com tanta pressa. Então, depois, se você quiser, eu 

envio algumas coisas bem legais que eu vi lá, porque, para fazer esse trabalho de 

calçados, eu tive que pesquisar muito sobre moda, não só sobre calçados que, talvez, 

possa ajudar você. – Só se você quiser, aí  eu envio!  

 Não! Claro! Claro! – Aceito sim! Pode mandar, Denise!  

 

Tá bom, então! – Então tá, Camila! Queria te agradecer: obrigada! – Boa aula ai!  

 Espero que tenha sido útil!  

 

Foi, bastante! Foi ótimo! – E um beijo, tá bom! – Eu mando para você, tá!  

 Tá bom! Obrigada!  

 

Beijo, tchau!  

 Tchau!  

 

Fim da gravação 
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APÊNDICE G - EXCEL DA BASE DE DADOS DAS FOTOGRAFIAS DAS 

PARTICIPANTES  VIA WHATSAPP 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE H – DIÁRIOS DE USO DE ALGUMAS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA VIA WHATSAPP 

 

Participante: Alessandra  

Idade: 41 

Renda familiar: R$30.000 

Profissão: Gerente de Marketing 

Escolaridade: Pós-Graduada 

Quantidade de sapatos: 06 

Dia 01 – 02/05 

Ocasião de uso – Passeio 

 

Dia 02 – 03/05  

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 03 – 04/05  

Ocasião de uso – Academia 
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Dia 04 – 05/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 05 – 08/05 

Ocasião de uso – Passeio 

 

 

Dia 06 – 11/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Diário eletrônico 

Participante: Adriana  

Idade: 40 

Renda familiar: R$ 30.000 

Profissão: Advogada 

Escolaridade: Graduada 

Dia Agosto/2016 

 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Ocasião de uso – Passeio 
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Ocasião de uso – Passeio 

 

 

Ocasião de uso – Passeio 

 

 

Ocasião de uso – Festa 
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Ocasião de uso – Festa 
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Diário eletrônico 

Participante: Maria  

Idade: 38 

Renda familiar: R$ 40.000 

Profissão: Gerente de Marketing 

Escolaridade: Pós-Graduada 

Quantidade de sapatos: 04 

Dia 01 – 05/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 02 – 06/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Dia 03 – 16/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Diário eletrônico 

Participante: Monika  

Idade: 51 

Renda familiar: R$ 9.000 

Profissão: Assistente Administrativa financeira 

Escolaridade: Segundo Grau 

Quantidade de sapatos:  

Dia 01 – 09/05 

Ocasião de uso – Passeio 

 

Dia 02 – 10/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

Dia 03 – 11/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Dia 04 – 12/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 05 – 15/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 06 – 16/05 

Ocasião de uso – Passeio 
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Dia 06 – 16/05 

Ocasião de uso – Casa 

 

Dia 07 – 17/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

 

Dia 08 – 24/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

Dia 09 – 23/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 10 – 22/05 

Ocasião de uso – Passeio 

 

Dia 11 – 21/05 

Ocasião de uso – Passeio 
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Diário eletrônico 

Participante: Telma 

Idade: 43 

Renda familiar: R$ 12.000 

Profissão: Gerente de Administrativa 

Escolaridade: Graduada 

Quantidade de sapatos:  

Dia 01 – 06/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 02 – 10/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 03 – 11/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Dia 04 – 12/05 

Ocasião de uso – Passeio 

 

 

Dia 05 – 13/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 06 – 15/05 

Ocasião de uso – Passeio 

 

Dia 07 – 16/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Dia 08 – 17/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 09 – 18/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 10 – 19/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

Dia 11 – 20/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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Dia 12 – 21/05 

Ocasião de uso – Passeio  

 

 

Dia 13 – 23/05 

Ocasião de uso – Trabalho 

 

 

Dia 14 – 24/05 

Ocasião de uso – Trabalho 
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