
Formado em Ciências Con-
tábeis, Filipe Azevedo já 
trabalhou como auditor 

para o Ministério da Fazenda 
e, durante algum tempo, foi 
professor universitário. Mas a 
paixão pelo mundo dos negó-
cios fez com que o empresário 
largasse tudo para dedicar-se a 
um novo projeto. Em agosto de 
2008, o capixaba, que veio para 
Brasília aos cinco anos, abriu 
a primeira loja da Crocs™ no 
Brasil, aqui em Brasília. O su-
cesso e a aceitação do públi-
co foram tão grandes que, em 
dois anos, a marca cresceu 
e o Distrito Federal já conta 
com quatro lojas exclusivas da 
Crocs™. A ênfase que a marca 
dá à qualidade de vida foi um 
dos motivos que levou Filipe a 
investir na empresa. “Sempre 
quis ter meu próprio negócio. 
Não poderia ter feito uma es-
colha melhor”, revela. Em re-
lação à nova loja, inaugurada 
esta semana em Águas Claras, 
ele garante que as expectativas 
são as melhores possíveis, visto 
o crescimento da região nos úl-
timos anos e a identificação da 
população local com os calça-
dos. Nesta entrevista ao jornal 
Alô Brasília, Filipe revela que, 
em suas horas vagas, gosta de 
estar ao lado da família e dos 
amigos, se divertindo e conta 

quais são os principais diferen-
cias da Crocs™, empresa que 
conquistou os “pés” de milhões 
de pessoas no mundo todo.

 
Jornal Alô Brasília - Como 

tem sido a aceitação dos brasi-
lienses em relação aos coloridos 
e descolados calçados Crocs™? 

Filipe Azevedo - A melhor 
possível. O brasiliense adora 
a Crocs™!

 
JAB - Os produtos que têm 

mais saída são para homens, 
mulheres ou crianças? 

FA – No caso dos homens, 
o destaque vai para o “Santa 
Cruz” e “Yukon”. Já as mulher 
têm buscado muito o “Olí-
via”. Para o público infantil, 
a demanda é muito grande 
pelo  “Classic” e pelos licen-
ciados. Mas todos esses pú-
blicos estão encantados com 
o “Crocband”, carro chefe da 
marca para esse ano.

 
JAB - Há perspectivas de 

aumentar o número de lojas 
aqui em Brasília? 

FA - Por enquanto não, pois 
a expansão depende do pla-
nejamento da Crocs™ Brasil. 
Porém, pretendo melhorar as 
instalações das lojas já exis-
tentes, visando proporcionar 
mais conforto aos clientes. Es-

tou abrindo uma loja Crocs™ 
em Vitória/ES no próximo dia 
16, a primeira do Estado do Es-
pírito Santo.

 
JAB - Quais são os diferen-

ciais dos calçados Crocs™? 
FA - O conforto, a praticida-

de e o design arrojado.
 
JAB - Qual a expectativa 

de vocês em relação ao Dia 
dos Pais? 

FA - Para a empresa, man-
ter os bons números que essas 
datas comemorativas propor-
cionam. Quanto a mim, espero 
receber o carinho dos meus fi-
lhos, Ana Clara (10) e Filipe Fi-
lho (7), juntamente com minha 
esposa, Eliane.
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As transações eletrônicas representam mais de 50% das 
nossas vendas, que alcançaram R$ 177 bilhões em 2009. 
Não restam dúvidas de que será uma verdadeira 

revolução no mercado de cartões de pagamento e que 
isso vai trazer impacto no varejo supermercadista." "Sussumu Honda, 

presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), comen-
tando o debate promovido pela entidade, sobre as novas regras para o 

setor, que entraram em vigor no último dia 1º de julho. 
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MerCado de SPaS Poluição urbana

De acordo com a Associação 
Brasileira de Clínicas e Spas (ABC-
Spas), o mercado de spas vem 
crescendo em nível nacional, com destaque para 
as unidades urbanas. Só para se ter uma ideia, em 
2008, existiam 643 empreendimentos desta área 
no Brasil. Hoje, são cerca de mil.

Um estudo da Anfavea consta-
ta que um automóvel com 15 anos 
ou mais de uso emite até 18 vezes 

a quantidade de poluentes produzida por um 
veículo recém-saído da fábrica. Da frota de 833 
mil carros do DF, segundo o Denatran, quase 
25% (cerca de 219 mil) têm mais de 15 anos.

 Os clientes do programa de relacionamento “Ponto pra 
Você”, do Bando do Brasil (BB), que são usuários  dos  planos  
pré-pago  da Vivo também, podem, a partir de agora, adquirir  
créditos  para  seus  celulares  utilizando  os  pontos  do  pro-
grama.  A  proposta,  que é inédita no mercado, teve início no 
BB em fevereiro deste ano, em uma parceria com a Claro.  Os 
clientes dessas  operadoras após acumularem pontos no pro-
grama “Ponto  pra  Você” em função do seu relacionamento 
com o BB, como a contratação de  seguros  ou  empréstimos,  a 
utilização de canais de autoatendimento e do  cartão  na  fun-
ção  crédito  ou  débito,  e trocam  créditos  para  os seus  tele-
fones  pré-pagos  a  partir  de  600  pontos  do programa. A par-
ceria  beneficia  principalmente  os  clientes  de  menor  renda,  
que  têm mais  dificuldades em acumular pontos no programa.

As empresárias Cristiane Oliveira e Luciana Alencar, novas 
proprietárias da Visage, reinauguraram a loja – com dez anos 
de mercado - com muitas novidades para suas clientes. A bou-
tique, situada na comercial da 309 Sul, abriu suas portas total-
mente repaginada e com um mix consagrado de marcas como 
a Linda de Morrer, a L’etage e a Iorane Rabelo, entre outras. 
Além disso, apresenta nova coleção, acessórios diferenciados, 
semi-jóias e bolsas. Ao todo, foram investidos no negócio cer-
ca de R$ 100 mil. A meta agora é atingir um faturamento 30% 
maior nos próximos seis meses.

eXtreMidadeS

VIVENDO E APRENDENDO
“Vivendo e aprenden-

do”, primeiro giftbook do 
psiquiatra, escritor e pales-
trante Roberto Shinyashi-
ki, que a Editora Gente 
acaba de lançar, traz as 
ideias do autor sobre como 
a espiritualidade pode ser-
vir de caminho para o de-
senvolvimento dos ver-
dadeiros valores do ser 
humano. Em suas páginas 
o leitor encontrará a sín-
tese de todos os conheci-
mentos e experiências de 
Shinyashiki, apresentan-
do lições valiosas que ele 
aprendeu ao longo da vida 

ou que foram vividas por 
amigos próximos. O mo-
tivo principal que impul-
sionou o autor a escrever 
este livro, é a esperança 
na vida, nas pessoas e na 
história que cada um quer 
para si. Shinyashiki lem-
bra passagens com seus 
pais e compila trechos de 
sua vida que podem ter 
sido vividos por todas as 
pessoas que assumiram a 
sensibilidade como filoso-
fia para viver em contato 
com humanidade. Conhe-
cedor da alma humana, 
Shinyashiki em “Vivendo 

e Apren-
d e n d o ” 
se torna 
um aluno 
disposto 
a vascu-
lhar seus 
a n s e i o s 
e dividir com cada leitor 
suas experiências para 
que possam crescer juntos 
ou encarar a vida de uma 
forma mais leve. São mo-
mentos de sabedoria que 
todos poderão usar para 
realizar os seus sonhos ou 
para enfrentar os desafios 
da vida.
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Após oito anos de sucesso em diversas cidades do país, a 
grife paulista Banca de Camisetas chega a Brasília. Com a pro-
posta de oferecer camisetas descoladas e divertidas, a marca 
inaugura hoje (dia 6), no Terraço Shopping, sua primeira loja 
na capital federal. Ao entrar na Banca de Camisetas, o cliente 
tem a sensação de estar numa grande banca de jornal. No en-
tanto, em vez das mais variadas publicações, encontra t-shirts 
com estampas exclusivas e frases que fazem rir e pensar. Das 
situações cotidianas aos ícones da música pop e do cinema, 
tudo é tema para as criativas peças. Para fidelizar o cliente, a 
cada 15 dias novos modelos chegam às araras. Segundo o pro-
prietário da franquia brasiliense, Rafael de Medeiros Ribeiro, a 
escolha do local foi pensada no estilo dos clientes. “O público 
moderno e antenado do shopping se encaixa perfeitamente em 
nossa proposta de desenvolvimento do negócio”, conta Rafael. 

Reconhecer o empreendedorismo feminino é o objetivo do 
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que chega a 7ª edição em 
2010. Até o dia 15 de setembro, proprietárias de microempre-
sas e empresas de pequeno porte, estabelecidas formalmente 
há pelo menos um ano e membros de grupos de produção 
formal (cooperativas e associações) de pequenos negócios pro-
dutivos, poderão se inscrever para concorrer ao prêmio. Mais 
informações no site: www.mulherdenegocios.sebrae.com.br.

Vem aí o Contruir Brasília 2010 – Feira Internacional da 
Construção. O evento acontece de 29 de setembro a 2 de ou-
tubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Informa-
ções pelo site: www.feiraconstruir.com.br.

Acontece no próximo dia 27 de agosto, na sede da Asbac, a par-
tir das 20h, o Prêmio Colibri, voltado para premiar o trabalho dos 
melhores corretores de imóveis do DF. A iniciativa é do Creci-DF, 
Secovi-DF e Sindigeci. Informações: (61) 3347-0815 / 9934-9967.


