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Introdução 
Já que um novo ano está para 
chegar, que tal aumentar as vendas 
da sua loja em 2021 escolhendo as 
melhores coleções de calçados? 
Antes de realizar seu pedido, leve 
em consideração o seu público-alvo: 
preferências, frequência de compra 
e sobretudo os hábitos de consumo. 

Analise também o seu estoque para 
mante- lo sempre abastecido, 
levando em conta principalmente, o 
tempo de entrega e as datas do ano 
que mais vendem. Não esqueça de 
ficar de olho nas tendências de 
moda, já que a oferta de novidades 
atrai os consumidores para o seu 
comércio, e em novidades, nós 
somos especialistas. Nos calçados 
infantis, aposte nas cores – por mais 
que o clássico esteja sempre 
presente – e na tendência “tal mãe 
e tal filha”.  

Crie looks que valorizem o produto 
de sua loja, e por fim não esqueça 
de caprichar nas fotos, são elas que 
vendem no mundo digital. 

Primeiramente para escolher as 
coleções de calçados infantis, uma 
ótima estratégia é conferir nosso 
catálogo ou conversar com um de 
nossos consultores comerciais. Seja 
como for, os modelos com maior 
saída são sapatilhas, sandálias 
rasteiras, salto médio, scarpin. 
Aposte também nas numerações 
especiais uma vez que elas estão 
em falta no mercado e em algumas 
lojas esse é o carro chefe, para 
conferir nossa coleção clique aqui. 

Nesse sentido, confira a seleção 
feita pela Delicata Calçados com as 
coleções de calçados para 2021. 

 Boa leitura! 

 

https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/


Você já preparou as suas 
coleções de calçados 2021 
para começar o ano vendendo 
mais? Então conheça nossas 
coleções e faça seu pedido no 
final desse e-book. 
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Coleção Sapatilhas com Laço 
 

A coleção Sapatilhas com Laço tem por 
certo um design diferente dos demais 
produtos de nossa marca. Nesse 
sentido, a inovação deu certo! Os 
modelos da nova coleção foram 
fabricados com diversas opções de cores 
e texturas já que sapatilhas são as 
queridinhas. 

Desse modo, os modelos proporcionam 
uma grande possibilidade de 
combinações com seus looks do dia a 
dia. A cartela de materiais é muito 
variada, então, você pode encontrar as 
cores e textura que mais combinam com 
o seu negócio . Em suma, são produtos 
com venda garantida na sua loja de 
calçados. 

 
 



5 

Coleção Sandália Rasteira 

 
A Delicata tem inúmeras coleções de calçados e sempre lança 
tendências. São sandálias e rasteirinhas para qualquer ocasião e 
época do ano. Os calçados da marca são fabricados em material 
sintético e em PVC e são superconfortáveis para as mulheres. 

Algumas sandálias e rasteiras trazem nomes de destinos praianos 
internacionais famosos, como Aruba, Riviera, San Andres, San 
Martin, Curaçao, Ibiza e Bali. Os modelos dão um visual delicado e 
leve aos pés. A cartela de cores é variada: branco, nude, preto e 
metalizado, para combinar com qualquer look. 

As coleções da Delicata trazem rasteirinhas e sandálias com tiras 
metalizadas e com aplicações de pedrarias, dando um ar 
sofisticado ao calçado. 
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Coleção Scarpin 

 
Por ser clássico e super versátil, o modelo se adapta a diferentes 
ocasiões, e em nossa coleção temos em diversas cores e detalhes, 
para agradar até seu cliente mais exigente. 

O salto sempre foi um grande aliado quando se trata de elegância 
e o modelo tradicional traz, beleza, muita sofisticação e classe. 
Desse modo, para sair na frente em 2021 aposte nesse modelo, 
faça seu cadastro em nosso sistema clicando aqui. 

 

 

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
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Coleções de calçados infantis 

 
Trabalhamos com tendências que são 
familiares às crianças. Os modelos 
trazem estampas ou fazem referência à 
temas infantis e que facilitam na hora de 
fazer as combinações com os mais 
variados looks. 

Confira nosso catálogo infantil e 
conheça a grande variedade disponível. 
Em alguns produtos selecionados é 

possível fazer também no adulto, o que 
se torna uma ótima opção para apostar 
no dia das mães. Vale lembrar que 
produzimos ao gosto do cliente. 

Aposte também nos modelos clássicos 
que são bem versáteis, nunca saem de 
moda e têm vendas garantidas o ano 
inteiro. Atente-se também às 
sazonalidades. Invista nesses modelos 
para chamar a atenção do público e para 
sempre ter novidade no estoque. 

Se essas mercadorias forem dispostas 
na vitrine do seu ponto de venda, com 
certeza vão chamar a atenção de pais e 
filhas. 

Lembre-se que a chave para vender 
mais e melhor é atender as necessidades 
do seu público-alvo e entender o 
comportamento dos consumidores: suas 
preferências, com qual frequência 
compram, suas preferências e onde 
gostam de fazer compras. 
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Coleção de Numeração Especial 

 
As coleções da Delicata Numeração Especial trazem sapatilhas, 
mules e sandálias rasteiras com venda garantida na sua loja. A 
coleção privilegia uma gama muito grande de clientes que tem 
dificuldade em encontrar modelos na sua numeração. 

A linha é confeccionada em PVC, que proporciona estilo e 
conforto aos pés mais exigentes. Os modelos da coleção foram 
desenvolvidos com sola de 4mm, cabedal robusto e cartela de 
cores diferenciadas. 
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Quantos modelos de calçados ter em 
estoque? 

 
A resposta para esta pergunta passa pela análise de dois 
fatores: previsão e giro de estoque. É preciso saber que 
quanto menor o estoque, mais baixo é o volume de 
capital parado, ao mesmo tempo nunca deve faltar 
produto para que a loja não perca vendas. 

O equilíbrio é importante quando o assunto é gestão do 
estoque. O lojista só consegue chegar a esse ponto ao 
analisar as informações de vendas de um período. É 
preciso conhecer bem o histórico de vendas de produtos 
para conseguir atender a demanda e trabalhar com um 
estoque mínimo para não haver dinheiro parado. Um 
estoque preparado para atender a demanda é 
fundamental, por isso, defina uma quantidade mínima e 
assim que estiver chegando próximo, reabasteça com 
nossos produtos. 

A quantidade de modelos de calçados em estoque 
depende também dos prazos de entrega. Já que somos 
fabricantes especializados e atendemos a um grande 
número de clientes, sugerimos que seu estoque seja 
maior. Sabendo disso, entre em contato agora mesmo e 
agende seu pedido. 




