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ARTE FINAL

J
á imaginou usar uns sapatos ins-
pirados no mar ou nas monta-
nhas da ilha da Madeira? Pois 
bem, duas amigas madeirenses 
juntaram-se para criar uma linha 
de calçado que levará a todo o 

mundo um pouco da natureza da Região. 
Chama-se DOL e nasceu pelas mãos de Sara 
Lopes e Sofia Drummond, uma socióloga e 
uma designer de interiores completamente 
apaixonadas por calçado. 

O projecto é ambicioso e dá agora os pri-
meiros passos, depois de ter sido lançado no 
mercado online em Novembro de 2018. 
Está posicionado no segmento médio alto e 
destina-se a pessoas que privilegiam o con-
forto, a qualidade e o design nos pés. 

A marca surgiu com a colecção de Verão 
‘Emotions’ dividida em três modelos dife-
rentes: DOL Flat, uma espécie de bailarinas 

DOL 

Texto // Sandra Ascensão Silva 
ssilva@dnoticias.pt

para a mulher prática e actual, DOL Mid 
Heel, considerada a linha ‘up’ com um salto 
de aproximadamente 5 cm, e DOL Flat 
Sandal que, como o próprio nome indica, é 
uma sandália inspirada na orografia da ilha. 
A ideia foi começar por oferecer um sapato 
diferente para as várias ocasiões, dado um 
toque de estilo nos ‘looks’ formais e casuais. 

Foram precisos dois anos de trabalho e 
muita pesquisa para compor a DOL. Tudo 
começou num encontro para beber um chá, 
recordam as amigas de longa data. Uma 
gostava de sapatos, outra de joias e no meio 
da conversa decidiram avançar para uma 
linha de calçado. 

O nome DOL é composto por uma argo-
la em aço, que simboliza esta união, e a pri-
meira letra do sobrenome de cada uma 
(Drummond e Lopes) sendo a primeira 
coisa a ser tratada. Seguiu-se tudo o resto 
numa área de negócio até então deveras 
desconhecida. 

“Aquilo que nos moveu, além da paixão 

Os Sapatos com alma 
madeirense

pelo calçado e da exigência enquanto compra-
doras, foi a elegância associada ao conforto e à 
qualidade dos materiais”, refere Sara.  

Compraram várias revistas, fizeram dese-
nhos, trocaram ideias e assim nasceram os 
primeiros esboços. “Basicamente bastou ris-
car os pés”, diz Sofia que, a partir daí, deu asas 
à imaginação. Havia apenas duas certezas: 
“Sabíamos que queríamos um stiletto com 
salto, que não fosse uma coisa simples ou 
comum” e “a Madeira tinha de estar presen-
te”. 

Foi então na ondulação do mar que se ins-
piraram para as ‘ondas’ do calçado DOL, 
assim como nas montanhas e vales das serras 
madeirenses, sem esquecer a infância passa-
da na ilha do Porto Santo. 

“As coisas foram nascendo naturalmente, 
fomos experimentando e enviando à fábrica 
no Norte do país, que interpretava o modelo 
e enviava o protótipo até estar no ponto”, 
salienta Sofia, destacando o importante tra-
balho de equipa com a fábrica de São João da 
Madeira que permite, agora, desenvolver os 
modelos à distância. 

Encontrar a fábrica para produzir o calça-
do foi talvez a parte mais difícil do projecto. 
De contacto em contacto e depois de uma 
série de visitas às fábricas, escolheram a que 
mais se adequava às exigências do produto. 

As peles são produzidas em Itália por ofere-
cerem uma variedade de cores, elegância e ao 
conforto. Os restantes componentes como 
solas, saltos, palmilhas e outros, são produtos 
feitos em Portugal. 

As escolhas são sempre feitas por Sara e 
Sofia que não deixam nada ao acaso. “O cartão 
de cumprimentos, o envelope de agradeci-
mento, a tira com o nome do modelo e a pró-
pria caixa de sapatos são pequenas coisas que 
foram trabalhadas para oferecer à cliente 
toda a atenção merecida”, explica Sofia, refe-
rindo que nada pode ser feito ao acaso quando 
a ideia é oferecer um “produto de excelência”. 

É através de uma loja online que pretendem 
chegar a vários mercados, atingindo um pata-
mar de produto de luxo para um segmento 
médio/alto. Fora dos planos está, para já, 
uma loja física por funcionar com base em 
tendências e por obrigar à criação de pelo 
menos duas colecções por ano. 

Fugindo às colecções Primavera/Verão e 
Outono/Inverno, a loja ‘online’ permite ofe-
recer uma variedade de modelos em qual-
quer altura, sendo que a ideia é lançar um 
ou dois modelos a cada dois meses. Os pró-
ximos estão já em fase de produção, deven-
do chegar à ‘loja’ durante o mês de Maio. 
São sandálias inspiradas na ilha do Porto 
Santo e nas memórias de infância de 
ambas as amigas.
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Para já, as empreendedoras estão na fase de 
dar a conhecer a marca e o projecto de forma 
“estruturada e gradual”, embora as encomen-
das já tenham começado a surgir. Segundo 
Sara, nesta fase inicial têm vendido para 
Portugal Continental e Espanha e o objectivo 
é atingir o resto da Europa, os Estados Unidos 
e o mercado asiático. Para isso contam com 
uma equipa de marketing profissional que 
tudo fará para levar longe a inspiração que 
nasce na Madeira. 

Qualquer criação DOL é 
pensada primeiro ao 
gosto de ambas as cria-
doras por não serem 
capaz de desenhar 
algo que não quei-
ram usar.  

Sofia é quem 
mais desenha, sob a 

orientação de Sara, mas qualquer resultado 
final é sempre fruto das ideias de ambas.  

O escritório está montado na casa de 
Sofia que é mãe a tempo inteiro de quatro 
crianças. Para trás deixou a profissão de 
designer de interiores, logo depois do nas-
cimento do segundo filho, e divide o tempo 
entre os afazeres de mãe e o projecto DOL. 
Já Sara, formada em sociologia, trabalha 
no sector público sem exercer a profissão, e 
o tempo livre é canalisado para a marca 
recentemente criada. 

O calçado é apenas feminino e feito com 
base em emoções, apostando em cores que 
transmitam sentimentos positivos e boas 

emoções. Depois de algum estudo em 
cromoterapia (efeito das cores nas 

várias emoções), apostam em 
tons pastel e cores tendência 

com um toque de diferen-

ciação, como o vermelho, preto, verde, 
verde menta, cor pêssego e azul bebé. 

Quatro meses depois da abertura da loja 
‘online’ que ditou oficialmente o arranque 
da DOL, o balanço feito pelas empresárias 
é “muito positivo” pelo facto de terem 
começado a conquistar a confiança do 
público feminino através de um produto 
que oferece “uma certa exclusividade”. A 
ideia é fugir à produção massificada e apos-
tar em pequenas quantidades de cada 
modelo, variando depois no tipo de pele e 
na cor. Os preços variam entre 185 e 265 
euros e estão disponíveis desde o tamanho 
34 ao 41. 

Cada DOL é motivo de “orgulho e satisfa-
ção” para Sofia Drummond e Sara Lopes, 
duas amigas que se tornaram empresárias 
com um sapato que leva um pouco da alma 
da Madeira e de cada uma além-fronteiras. 
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