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Uma nova cultura 
no setor calçadista

A inovação, tanto em processos quanto 

em produtos, é o motor do desenvolvi-

mento. Conforme recente pesquisa rea-

lizada pela Bain & Company, no mundo, 

as empresas inovadoras tiveram cresci-

mento médio de 13% na receita ao longo 

do ano passado, incremento que foi de 

cerca de 5% para as demais.

Todos nós sabemos que a inova-

ção é essencial, especialmente em 

momentos de turbulências econômi-

cas e aumento da concorrência, por 

vezes desleal. A grande dificuldade é 

incutir essa necessidade na cultura 

dos setores econômicos mais tradi-

cionais, caso do calçadista. O Prêmio 

Direções, surgido por ocasião do ani-

versário de 30 anos da entidade, em 

2013, é uma provocação para o em-

presariado nacional. 

Buscando instigar a inovação em 

processos produtivos, de gestão in-

dustrial, passando por marketing, de-

sign, comércio exterior e sustentabili-

dade, a iniciativa nasceu para tornar 

os cases de sucesso nas áreas rela-

cionadas referências positivas para 

o desenvolvimento setorial como um 

todo. Analisando o engajamento de 

empresas através dos números de 

inscritos, chegamos à conclusão que a 

provocação, gradualmente, tem dado 

resultado. A cada ano que passa, au-

mentamos não somente o número 

de inscrições, mas a substância dos 

casos, indicando que a cultura da ino-

vação vem galgando espaço cada vez 

maior nas indústrias de calçados.

Nesta edição, como o leitor poderá 

conferir na Revista Direções, foram nove 

os casos reconhecidos por iniciativas 

que levaram em consideração o ambien-

te interno e externo, a produtividade, a 

imagem, a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental, além da promoção 

comercial aqui e além-fronteiras. O re-

sultado deixou a Abicalçados, enquanto 

representante de um segmento impor-

tante para a economia nacional, gerador 

de emprego e renda para milhares de 

pessoas, esperançosa de dias melhoras 

para o setor calçadista nacional.

O ano
Não, 2015 não foi um ano bom. Provavel-

mente 2016 também não será. O quadro 

econômico e político do país não permi-

te nenhum prognóstico mais positivo. 

Mas uma coisa é certa. A resposta que 

recebemos através de todos os cases 

inscritos, não somente dos vencedores, 

é de que o setor, mais uma vez, está 

preparado para enfrentar a crise com 

ousadia e determinação. 

Parabéns a todos os envolvidos, 

premiados e não premiados, pois o cer-

to é que somos, todos nós, vencedores.

Boa leitura,

Heitor Klein

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

EDITORIAL
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crie 
calçados!

WWW.MODACO.CC

Para DESIGNERS, uma ótima 
chance de mostrar seu trabalho 
para o mercado.

Para EMPRESAS, é uma 
oportunidade de encontrar soluções 
inovadoras para os seus desafi os.
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Abicalçados reconhece referências 
do setor calçadista nacional

O PRÊMIO

Confira os vencedores:

A noite foi de festa para o setor 
calçadista nacional no dia 28 de 
abril. A data marcou, além da 
entrega da 4ª edição do Prêmio 
Direções Abicalçados, a posse 
do Conselho Deliberativo da en-
tidade  para o triênio 2016/2019. 
O encontro, ocorrido no Espaço 
TAO, em Novo Hamburgo/RS, 
contou com a presença de lide-
ranças políticas e empresariais 
do setor calçadista.

Para o presidente-executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, o 
Prêmio Direções cumpriu com o 
objetivo de reconhecer as refe-
rências positivas para o desenvol-
vimento setorial. “Neste momento 
de incertezas, o Prêmio, através 
da apresentação de casos posi-
tivos, auxilia de sobremaneira na 
retomada da autoestima do setor 
calçadista para driblar as dificul-
dades e traçar um futuro positivo 
para a atividade”, comenta.

Para o gestor de Projetos 
da Abicalçados, Cristian Schlin-
dwein, o engajamento das em-
presas no Prêmio Direções de-

monstra que o setor está unido 
em prol da causa de gerar de-
senvolvimento, deixando a con-
corrência de lado e unindo esfor-
ços em nome do bem comum.

No total, o Prêmio Direções 
reconheceu nove cases de su-
cesso nas categorias de Gestão 
Industrial, Marketing, Design, In-
ternacionalização e Sustentabi-
lidade, além do jornalista com a 
melhor matéria setorial escrita ao 
longo de 2015.

Conselho
Além da premiação, o evento 
contou ainda com a posse ofi-
cial do Conselho Deliberativo 
e Fiscal da Abicalçados para 
o próximo triênio. Encabeça-
do pelo seu presidente Rosnei 
da Silva, diretor-administrativo 
da Bibi, que assumiu o cargo 
de Paulo Schefer – presidente 
do Grupo Priority, o Conselho 
Deliberativo será responsável 
pelas diretrizes que irão guiar 

a entidade nos próximos três 
anos, sempre com a premissa 
de união setorial.

Na oportunidade, Schefer 
foi homenageado pelos traba-
lhos prestados durante o perí-
odo em que esteve à frente da 
entidade.

O Prêmio Direções é  uma 
ação da Abicalçados que, em 
2016, foi patrocinada pela Bras-
press, Caixa Econômica Federal, 
Couromoda e Francal Feiras.

Categoria Gestão Industrial
Micro/pequeno porte: Dian Patris
Case: Pensando no bem-estar do 
colaborador
 
Médio/grande porte: Ramarim
Case: Sistema de montagem de calçado 
pelo método String
 
Categoria Marketing
Micro/pequeno porte: Insecta Shoes
Case: Green Friday

Médio/grande porte: Jorge Bischoff
Case: #APAIXONADASJB: a construção 
de uma lovemark
 
Categoria Internacionalização
Médio/grande porte: Arezzo
Case: Schutz USA
 
Categoria Sustentabilidade
Micro/pequeno porte: Pitanga By Brasil
Case: Projeto Sandália Gladiadora – Eco 
Pitanga by Brasil
 

Médio/grande porte: Usaflex
Case: Pegada ecológica Usaflex
 
Categoria Design
Micro/pequeno porte: Plugt
Case: Co-brand Plugt e Fiat: Babuche Baby Uno
 
Médio/grande porte: Usaflex
Case: Usaflex Care Diabetes
 
Categoria Jornalista
Martin Behrend
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A cerimônia de entrega da 4ª edi-
ção do Prêmio Direções marcou 
também a posse do novo Conse-
lho Deliberativo e Fiscal da Abi-
calçados para o triênio 2016/2019. 
Encabeçada por Rosnei da Silva, 
presidente do Conselho, a chapa 
mudou pouco em relação à an-
terior, presidida pelo diretor do 
Grupo Priority, Paulo Schefer.

Na ocasião, o ex-presidente 
foi homenageado pelos traba-
lhos prestados à frente da enti-
dade, com uma placa em alusão 
ao setor calçadista. Já no dis-
curso de posse, Rosnei da Silva 
destacou a importância da união 
do setor. “Se temos um lema é 
de que o bem individual nunca 
deverá se sobrepor ao coletivo”, 
destacou.

Composição dos Conselhos

Presidente
Rosnei Alfredo da Silva
 
Conselho Deliberativo
Caetano Bianco Neto
Caio Borges Ferreira
Haroldo Ferreira
José Carlos Brigagão do Couto
Júnior César Silva
Lioveral Bacher
Marco Lourenço Müller
Paulo Roberto Konrath
Paulo Roberto Schefer
Renato Klein

Ricardo Wirth
Sérgio Gracia
Thiago Lima Borges
Werner Arthur Muller Júnior

Conselho Fiscal - titulares
Adão Oscar Wolff
Ernani Reuter
Paulo Vicente Bender
 
Conselho Fiscal – suplentes
Danilo Cristófoli
Marco Antônio Coutinho
Nilson Erineu Spohr

Empossados os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Abicalçados

CONSELHO
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Edson Kunst (Ramarim) recebe Prêmio na cate-
goria Gestão Industrial Médio/Grande Porte de 
Luis Coelho (Consultor)

Geison Ferreira (Arezzo) recebe o Prêmio Inter-
nacionalização Médio/Grande Porte de Mariana 
Gomes (Apex-Brasil)

Laura Madalosso (Insecta Shoes) recebe Prêmio 
na categoria Marketing Micro/Pequeno Porte de 
Artur Vasconcellos (ESPM-Sul)

Natália Bischoff (Jorge Bischoff) recebe Prêmio 
na categoria Marketing Médio/Grande Porte de 
Genaro Galli (ESPM-Sul) 

Giuseppe Lumare Junior, diretor Comercial da 
Braspress, entrega Prêmio Direções Categoria 
Sustentabilidade Médio/Pequeno Porte para Mari 
Crim Caetano e Rodrigo Dutra (Pitanga by Brasil)

Mosael Gross, gerente Geral da Agência de Novo 
Hamburgo da Caixa Econômica Federal, entrega 
Prêmio Direções Categoria Sustentabilidade Médio/
Grande porte para Daniela Schaefer (Usaflex) 

Renato Ramires (Plugt) recebe o Prêmio na 
categoria Design Micro/Pequeno Porte de 
Jeferson Santos (Couromoda)

Glaumir Pedro Kaiser (Dian Patris) recebe 
Prêmio na categoria Gestão Industrial Micro/ 
Pequeno Porte de Gerson Ceschini (Consultor) 

Martin Behrend (Jornalista) recebe o Prêmio de Me-
lhor Matéria Setorial de Mauro Moraes (Jornalista)

Camila Brum (ESPM-Sul) entrega o Prêmio cate-
goria Design Médio/Grande Porte para Daniela 
Schaefer (Usaflex)

Conheça as grandes referências 
para o desenvolvimento da indústria

GALERIA DOS VENCEDORES

No total foram nove cases premiados, que abordaram estratégias 
de sucesso nas áreas de Gestão Industrial, Marketing, Design, 
Internacionalização e Sustentabilidade, além do jornalista com a 
melhor matéria setorial escrita em 2015. Conheça os vencedores da 
edição 2016 do Prêmio Direções Abicalçados:
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ELEGÂNCIA E PERSONALIDADE EM SAPATOS E BOLSAS

SEJA UM FRANQUEADO
51 3549.9300 

jorgebischoff.com.br
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No atual contexto competitivo 
e globalizado, o maior valor 
de uma empresa se situa em 
suas capacidades (compe-
tências). Quando tentamos 
definir gestão industrial, nos-
so primeiro pensamento é 
geralmente de um gerente 
que ocupa um papel e que 
tem autoridade sobre as pes-
soas, mas, na verdade, é um 
processo que deve envolver a 
todos da organização.

Gestão é muito mais do 
que dizer aos gerentes ou 
funcionários como fazer o seu 
trabalho. Podemos afirmar 
que a empresa de sucesso é 
aquela que conta com pessoas capazes de gerenciar 
a si próprias, seu tempo e muitas outras atividades 
que não requerem um papel gerencial formal. É por 
isso que hoje, a função de gestão, distinta do papel do 
gerente, tornou-se um processo que pode ser condu-
zido por todos os funcionários.

Nas organizações modernas, pós-industriais, to-
dos os funcionários precisam gerenciar e, para isso, a 
empresa precisa conhecer e desenvolver as habilida-
des do seu pessoal  para que possam primeiramente 
desempenhar corretamente seu papel e posterior-
mente apoiar e transferir seu know-how aos demais 
membros da organização. Aos trabalhadores que 
possuem o conhecimento, não é preciso dizer o que 
fazer, sendo que, muitas vezes, eles sabem melhor do 
que seus gestores quais ações devem tomar de acor-
do com a situação atual ou a que se projeta. 

Portanto, gestão pode ser definida como uma 
forma de alcançar os objetivos que agregam mais 
valor, sendo suficientemente organizado para iden-
tificar os melhores meios para alcançá-los, definindo 
todo o conjunto de tarefas e os recursos necessários 
para atingir os objetivos. A gestão industrial eficiente 
é aquela que possui visão sistêmica, tem consciência 
do universo de informações e processos envolvidos 
na tomada de decisões, bem como das relações 
entre essas informações e processos, percebendo 
como interferem nos ambientes interno e externo da 

organização — considerado o 
meio ambiente, os clientes, os 
fornecedores, os sistemas, os 
órgãos reguladores e os con-
correntes.

As organizações enfren-
tam tempos de grandes mu-
danças em todos os âmbitos, 
tanto tecnológico quanto 
político e social, o que acaba 
tornando necessário, cons-
tante e dinâmico o processo 
de gestão e desenvolvimento 
de novos sistemas e proces-
sos que sejam eficientes e 
sustentáveis.

  

Prêmio
Todos os projetos no Prêmio Direções apresentaram 
propostas importantes ao setor, resultando em pon-
tuações diferenciadas nos critérios avaliados, uns 
mais fortes no quesito inovação, outros em tecnolo-
gia e sustentabilidade. Na categoria Micro e Pequena 
empresa, os projetos resultaram em forte impacto na 
produtividade e qualidade do produto com enfoque 
no bem-estar do trabalhador e a proposta de um 
novo modelo comercial, que, através de uma eficien-
te gestão e adoção do just in time, beneficia o micro 
e pequeno negócio e o cliente. Já na categoria Mé-
dio e Grande porte, os projetos desenvolvidos pelas 
equipes das empresas participantes tiveram foco na 
eficiência de fábrica, integrando algoritmos de Crono-
análise ao processo de planejamento de carga e ca-
pacidades e numa profunda remodelação do sistema 
de desenvolvimento de produto e de fabricação tradi-
cional, através da aplicação de máquinas simplificadas 
com excelentes ganhos econômicos. Todos os proje-
tos tiveram suas etapas descritas e o comitê tomou 
em conta o detalhamento das ações e as informa-
ções que possibilitaram mensurar os ganhos obtidos 
de acordo aos diversos critérios avaliados. Embora so-
mente um projeto de cada categoria tenha sido dado 
como vencedor, todos os cases apresentados podem 
ser aplicados e replicados nos diferentes tamanhos 
de empresas do setor calçado.

Gestão deve ser conduzida 
por todos os funcionários

GESTÃO INDUSTRIAL ARTIGO

Gerson Vicente 
Ceschini
Consultor em Gestão da Produção

Gestão é muito 
mais do que dizer 
aos gerentes ou 
funcionários como 
fazer o seu trabalho
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Uma das mais tradicionais fa-
bricantes de calçados do Brasil, 
a Ramarim recebeu o Prêmio 
Direções Industriais na cate-
goria Gestão Industrial. Com o 
case “Sistema de Montagem de 
Calçado pelo Método String”, a 
empresa de Nova Hartz/RS, 
adotou a metodologia diferen-
ciada para a produção de 10 mil 
pares de calçados fechados fa-
bricados diariamente em suas 
quatro unidades fabris – duas 
na Bahia e duas no Rio Grande 
do Sul. 

Conforme o diretor In-
dustrial da empresa, Edson 
Kunst, o mercado mundial de 
calçados vem sofrendo com o 
dinamismo das modelagens, 
com demandas por novidades 
cada vez mais frequentes por 
parte do consumidor. Com a 
necessidade de um maior nú-
mero de modelagens, os cus-
tos com ferramentais de con-
formação, montagem de bico 
e montagem de calcanheira 
ficam cada vez mais onero-
sos, com mais setups, aumen-
tando o tempo despendido e 

os custos de produção. “Além 
dos custos dos ferramentais, 
também acontecem perdas 
de produção e de qualidade a 
cada troca de modelagem nas 
linhas de montagem, pois cada 
novo modelo exige a necessi-
dade de refazer ajustar as re-
gulagens dos equipamentos”, 
explica o diretor. 

De acordo com a demanda 
de maior variedade e redução 
de custos, a Ramarim desenvol-
veu, em parceria com a ISA Tec-
nologia, o método String, que se 
faz através de um equipamento 
que une técnicas próprias de 
modelagem e costura. O pro-
cesso inovador proporciona a 
montagem do cabedal do cal-
çado com apenas um movimen-
to, reduzindo drasticamente o 
tempo de trabalho e trazendo 
maior conforto ergonômico aos 
colaboradores.  

Kunst destaca que o siste-
ma só não é utilizado nos sapa-
tos abertos, como sandálias e 
chinelos – que fazem parte dos 
outros 40 mil produzidos diaria-
mente pela Ramarim. 

Adaptação
O diretor conta que o sistema 
String está em processo con-
tínuo de adaptação, conforme 
surgem as dificuldades. Mesmo 
antes do uso do produto, fo-
ram realizados diversos ajustes 

Sistema inovador dá Prêmio 
Direções à empresa gaúcha

Método String 
permitiu que a 
montagem do 
calçado fosse feita 
com apenas um 
movimento, cortando 
custos e gerando 
maior conforto para 
os colaboradores

MÉDIO/GRANDE PORTEGESTÃO INDUSTRIAL
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para melhoria da produtividade.  
Segundo o diretor, a empresa 
ISA Tecnologia teve participa-
ção crucial para o sucesso da 
implantação deste novo pro-
cesso na Ramarim, que teve 
inicio em agosto de 2015. “Esse 
novo processo já vinha sendo 
testado por outras empresas 
desde 2014, mas sem muitos 
avanços, sendo que a empresa 
encontrou na Ramarim as con-
dições ideais para implementar 
e aperfeiçoar a nova técnica”, 
conta Kunst. 

Vantagens
O Sistema ganhador do Prêmio 
Direções viabiliza as trocas de 
modelagem sem nenhuma per-
da de tempo para setup de fer-
ramentais e sem perda de quali-
dade, pois simplesmente elimina 
as operações de conformação 
do traseiro, montagem de bico, 
montagem de lateral e monta-
gem do traseiro. Todas as ope-
rações são substituídas por uma 
costura de overlock, que é feita 
no setor de costura e pela má-
quina de String, que faz a mode-
lagem em uma única operação. 

Ergonomia
Além do ganho em produtivida-
de, a adoção do método String 
proporcionou ganhos no confor-
to e bem-estar dos trabalhado-
res. “A reação – dos colaborado-
res com o sistema - não podia 
ter sido melhor. Todos viram que 
este novo processo traria ga-
nhos para sua saúde, bem como 
tornaria o trabalho mais simples 
e com melhores resultados de 
qualidade do produto final”, ava-
lia Kunst.

Resultado
Com um investimento pequeno, 
a empresa obteve ganhos extra-

ordinários em redução de custos.
A redução de custos acon-

teceu, principalmente, em fun-
ção da redução de operações 
de montagem, através da re-
dução de custos com mão de 
obra, com depreciação de equi-
pamentos, menor utilização de 
energia elétrica, perdas com 
bicos rompidos no processo tra-
dicional, redução de giro de for-
mas, tempos de setup e menor 
uso de matérias-primas.  

Considerando uma diminui-
ção média de custo de R$ 1,00 
por par de calçado produzido, 
a redução de custos fica em R$ 
10 mil por dia ou R$ 200 mil por 
mês. “Também é importante fri-
sar como resultado a melhora 
da produtividade através da 
qualidade da saúde dos cola-
boradores e pelo avanço ergo-
nômico possibilitado pelo uso 
da nova tecnologia”, acrescen-
ta Kunst. 

O diretor ressalta, ainda, a 
considerável melhora em fun-
ção das perdas que o processo 
convencional ocasionava a cada 
troca de construção nas linhas 
de montagem. “Essa melhora 
ainda está sendo quantificada, 
pois o incremento da eficiência 
do setor de montagem depende 
da quantidade de setups pro-
gramados para a linha de pro-
dução”, destaca.

Por fim, Kunst avalia que 
houve uma visível melhora na 
qualidade do alinhamento do 
calçado, bem como o maior con-
forto do calce do produto. “O 
material copia fielmente a forma, 
tanto em função do processo 
com calor em todo o cabedal 
quanto com a tração que o cor-
dão exerce de forma equilibrada 
em todo o contorno ao mesmo 
tempo no processo de String”, 
conta Kunst. 

MÉDIO/GRANDE PORTE

Edson Kunst
Diretor Industrial da Ramarim

Qual o objetivo do método 
String?  
O método foi a saída 
encontrada para melhorar a 
produtividade da indústria 
através da redução de custos 
com materiais, tempo e 
também mão de obra. Além 
disso, o processo acabou 
gerando maior conforto 
ergonômico – e satisfação – 
ao colaborador. 

Qual a importância do 
Prêmio Direções para a 
Ramarim?
A Ramarim fica muito feliz 
em ser agraciada com este 
Prêmio que recompensa o 
imenso trabalho de toda 
sua equipe que se envolveu 
e continua envolvida neste 
processo inovador de 
montagem dos calçados 
e que, certamente, é um 
case de sucesso na busca 
por melhor produtividade e 
desenvolvimento.
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MÉDIO/GRANDE PORTEGESTÃO INDUSTRIAL

Sistema de 
montagem de calçado 
pelo método String

o desafio

a solução

Aumento da competitividade 
e redução dos custos de 

produção.
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MÉDIO/GRANDE PORTE

Em parceria com a Isa Tecnologia, 
a Ramarim implantou o sistema 
String de montagem, que une, 
através de um equipamento, 

técnicas de modelagem e costura

os resultados

A redução de custos chegou a mais 
de R$ 200 mil mensais, melhorando 
as condições de competitividade da 

empresa gaúcha
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Bicampeã do Prêmio Direções, 
a Dian Patris, empresa de cal-
çados femininos sediada em 
Igrejinha/RS, conquistou, dessa 
vez, o reconhecimento na ca-
tegoria Gestão Industrial - em-
presa de micro/pequeno porte. 
O case vencedor foi “Pensando 
no bem-estar do colaborador”, 
que exigiu um investimento de 
mais de R$ 850 mil em prol de 
um ambiente mais confortável e 
seguro para os 84 colaborado-
res da empresa. 

Levando em consideração 

dados oficiais alarmantes, que 
apontam mais de 730 mil casos 
de acidentes de trabalho por 
ano no Brasil, sendo que qua-
se metade deles geram afasta-
mentos temporários, compondo 
ainda mais custos para as em-
presas e Governo, a Dian Patris 
investiu pesado não somente 
no conforto, mas na segurança 
do trabalhador. 

O diretor da empresa, Glau-
mir Pedro Kaiser, destaca que o 
objetivo do projeto foi, além de 
dar maior conforto e segurança 

para o colaborador, gerar uma 
maior produtividade e reduzir 
custos com acidentes e rotativi-
dade de mão de obra. 

Projeto
Entre 2014 e 2015, a Dian Pa-
tris investiu quase R$ 850 mil 
em adequação nas normas do 
Plano de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndio (PPCI), mudan-
ças para enquadramento na 
Norma Regulamentadora 12 (NR 
12), estacionamento funcional e 
com acesso para caminhão dos 

Bem-estar do funcionário 
aumenta produtividade 

Case vencedor na 
categoria Gestão 
Industrial aliou 
o conforto para 
colaboradores 
à melhora da 
produtividade

MICRO/PEQUENO PORTEGESTÃO INDUSTRIAL
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Bombeiros e climatização total 
do ambiente de produção. 

Para a adaptação ao PPCI, 
foram instalados 250 metros 
de tubulação e seis hidrantes, 
colocados 21 extintores, feitas 
marcações de acesso, realiza-
do treinamento com o Corpo de 
Bombeiros, entre outras ações. 
“Essa implantação trouxe ao 
proprietário e colaboradores 
uma maior segurança para o 
patrimônio, assim como para as 
pessoas inseridas no processo 
de produção”, comenta Kaiser. 

Além das adequações ao 
PPCI, a empresa investiu na 
contratação de um Técnico do 
Trabalho para um diagnóstico 
das máquinas que precisariam 
ser adaptadas à NR 12. Somente 
para as adaptações foram in-
vestidos mais de R$ 350 mil. 

O diretor da empresa conta 
que também foram realizados 
investimentos para a troca e, de 
cadeiras do setor de costura de 
80% das lâmpadas utilizadas – o 
que gerou economia de mais de 
50% no consumo de energia e 

melhor iluminação do ambiente. 
“Com essas mudanças regis-
tramos um grande resultado, 
com aumento da produtividade, 
como diminuição de resíduos em 
25% e zeramos o número de aci-
dentes no trabalho”, comemora 
o empresário. 

Menina dos olhos
Mas a menina dos olhos da em-
presa, sem sombra de dúvidas, 
foi a climatização. Demandando 
mais de 50% do total investido, 
R$ 446 mil, a climatização total 
do chão de fábrica gerou con-
forto para os colaboradores, 
influenciando diretamente no 
aumento e qualidade da produ-
ção. No total foram instalados 

dez condicionadores de ar, oito 
com potência de 150 mil Btus e 
dois com 120 mil Btus, totalizan-
do quase um milhão e meio de 
Btus. “Os aparelhos são ligados 
sempre que a temperatura sobe 
ou baixa muito, na temperatu-
ra padrão de 24 graus celsius”, 
explica Kaiser. “A satisfação da 
equipe de produção – com os 
aparelhos - é incalculável, por 
eles se sentirem valorizados. O 
retorno foi o aumento de produ-
tividade e a fidelidade por par-
tes dos colaboradores”, avalia 
Kaiser.   

 
Mão de obra
Num ambiente de mão de obra 
escassa, a empresa não sente 

o problema. Segundo Kaiser, o 
ambiente saudável, confortável 
e seguro faz com que os fun-
cionários busquem trabalhar na 
empresa. “Não temos problemas 
de mão de obra para seleção 
de colaboradores. Ano passa-
do, para cada colaborador que 
temos, tivemos quatro fichas de 
inscrições para futuras vagas”, 
afirma.

 
Resultados
Com um crescimento de 10% no 
faturamento em um ano difícil, 
Kaiser ressalta que o investi-
mento no capital humano foi 
uma decisão mais do que acer-
tada. Segundo ele, com o alto 
investimento, ainda mais levan-
do em consideração o porte da 
empresa, a Dian Patris conse-
guiu crescer em um ano compli-
cado e de recessão econômica 
graças ao aumento da produti-
vidade. “Também percebemos 
uma melhoria no ânimo dos co-
laboradores e uma rotatividade 
praticamente nula”, conclui o 
empresário. 

MICRO/PEQUENO PORTE

Glaumir Pedro Kaiser
Diretor da Dian Patris

Qual a importância do Prêmio Direções?   
A iniciativa é louvável, por se tratar do setor calçadista 
que está passando por um momento difícil. Sugiro 
que os empresários que têm visão de futuro se 
inscrevam para participar das próximas edições, pois 
quando o reconhecimento vem, com a premiação, a 
felicidade toma uma dimensão incalculável. Só tenho a 
parabenizar os mentores da iniciativa.  

Podemos dizer que o bem-estar do colaborador faz 
parte da cultura Dian Patris?
Sempre foi de nossa cultura e continuaremos investindo 
em quem fabrica os nossos calçados.
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Pensando no 
bem-estar 
do colaborador

o desafio
a solução

No Brasil, todos os anos, 
mais de 730 mil pessoas 

sofrem acidentes de 
trabalho. Na causa, estão más 

estruturas fabris, condições 
ergonômicas inadequadas, 

entre outros problemas
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A Dian Patris investiu mais de 
R$ 850 mil em melhorias como 

adequação ao PPCI e NR 12, climatização 
total do chão de fábrica, novas cadeiras 
e troca de lâmpadas para melhoria das 
condições ergonômicas e iluminação do 

ambiente fabril

os resultados

O resultado foi uma melhora na 
produtividade e crescimento de 

10% nas vendas ao longo de 2015, 
mesmo num ambiente econômico 

recessivo
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Atualmente, uma das únicas 
certezas que temos é de que 
as coisas irão mudar. Essa 
frase clássica, que é citada 
frequentemente em eventos 
empresariais, retrata o am-
biente de negócios contem-
porâneo. A velocidade das 
inovações tecnológicas asso-
ciada às mudanças compor-
tamentais dos consumidores 
geram mudanças no cenário 
competitivo que impactam as 
empresas e, principalmente, a 
sua continuidade. Exemplos 
emblemáticos de organiza-
ções que surfaram na onda 
da inovação e revolucionaram 
setores, como o Uber, Airbnb e Alibaba, demonstram 
que novos modelos de negócios podem surgir em 
distintos setores. Esses surgimentos afetam profun-
damente as empresas tradicionais do setor. Mas o 
que isto tem a ver com marketing ?

A base dos negócios de sucesso e das inovações 
exitosas está em respeitar um dos conceitos básicos 
de marketing estratégico, que é o de proposta de va-
lor, ou seja, a relação custo benefício que as empresas 
apresentam para os seus consumidores. Lembro que, 
para o consumidor, o custo não é somente o financei-
ro.  Tempo, conveniência e praticidade de compra são 
também custos considerados nos dias de hoje. Assim 
como os benefícios não estão somente ligados aos 
atributos tangíveis dos produtos, também contem-
plam a imagem da marca, a identificação do cliente 
com o propósito da empresa e os serviços agregados.

Portanto, a base do sucesso dos novos mo-
delos de negócios e das empresas tradicionais que 
conseguem permanecer competitivas ao longo de 
décadas é a mesma, isto é, manter a proposta de 
valor relevante para o consumidor contemporâneo. 
Sendo assim, as empresas do setor calçadista que 
desejam se manter competitivas em seus merca-
dos devem avaliar constantemente a sua proposta 
de valor, refletindo sobre quais são os benefícios 

que proporcionam para 
seus consumidores e quais 
os custos envolvidos nesta 
relação. Acredito que Uber, 
Airbnb e Alibaba têm muito 
para nos ensinar quando 
falamos em marketing estra-
tégico e proposta de valor. 
O sucesso súbito destes ne-
gócios ocorreu porque eles 
possuem em suas ofertas 
uma relação custo benefício 
vantajosa para seus clien-
tes. Pense nisto. Compare o 
conjunto de benefícios que 
um usuário do Uber tem em 
relação aos competidores do 
setor ou as vantagens de lo-

car um imóvel nas férias via Airbnb. Acima de tudo, 
tais empresas proporcionam benefícios adicionais 
e agregam valor, não oferecendo necessariamente 
um custo financeiro inferior para seus clientes. Logo, 
o marketing estratégico é muito mais que ações de 
curto prazo. Se refere à criação e entrega de  ofertas 
de valor para os respectivos segmentos-alvo.

Consequentemente, o comitê julgador da cate-
goria Marketing do Prêmio Direções 2016 da Abical-
çados levou em consideração, ao eleger os cases 
vencedores, as empresas que apresentaram ações 
de marketing inovadoras, relevantes e, acima de 
tudo, fundamentadas em propostas de valor con-
sistentes. A tarefa não foi fácil, pois este ano houve 
um número recorde de inscritos e cases com exce-
lente qualidade técnica, o que revela a preocupação 
do setor em inovar e se desenvolver. Assim sendo, 
o Prêmio Direções contribui para o aumento do nível 
de competitividade do setor calçadista, visto que os 
cases premiados servem como inspiração e modelo 
para as demais empresas, instigando-as a ques-
tionarem o seu status e a se desenvolverem. Fato 
este que se acentua em um contexto de recessão 
econômica já que são nos momentos de crise e ad-
versidade que surgem as grandes inovações e os 
novos modelos de negócios.

Mudanças de mercado 
não esperam ninguém: 
questione a sua proposta de valor

MARKETING ARTIGO

Genaro Galli
Coordenador dos cursos de Pós 
Graduação da ESPM-Sul

A base dos negócios 
de sucesso e das 
inovações exitosas 
está em respeitar 
um dos conceitos 
básicos de marketing 
estratégico, que é a 
proposta de valor
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Mistério, sensorialidade, intimi-
dade. Experiências de marca 
que envolvem paixão, sob uma 
atmosfera de grande empatia. 
Os pilares da teoria de Kevin Ro-
berts, Chairman da gigante da 
publicidade mundial Saatchi & 
Saatchi e precursor do conceito 
de lovemarks, definem também 
as bases do projeto “#Apaixo-
nadasJB: a construção de uma 
lovemark”, desenvolvido pela gri-
fe Jorge Bischoff. A marca, que 
nasceu do sonho do designer 
homônimo há mais de dez anos, 
conta com seguidoras fiéis e, li-
teralmente, apaixonadas pela 
grife. E foi o case que relata a 
história por trás dessa verdadei-
ra relação de amor que conferiu 
à empresa o troféu da categoria 
Marketing - Média e Grande Em-
presa do 4º Prêmio Direções. 

A filosofia da marca Jorge 

Bischoff vai além da produção de 
sapatos e tendências de moda. 
A paixão se reflete no dia a dia, 
na postura dos colaboradores 
e em todas suas estratégias de 
comunicação e é compartilhada, 
também, pelas consumidoras da 
marca, que fazem constantes 
demonstrações de amor e votos 
de fidelidade. “Todas as nossas 
estratégias de comunicação são 
focadas em estreitar esse rela-
cionamento com as consumido-
ras. Conquistamos muitas apai-
xonadas declaradas pela marca 
e o que fizemos foi criar uma sé-
rie de ações que alimentam essa 
história”, relata Natália Bischoff, 
diretora de Marketing do Bischoff 
Group.

A partir dessa percepção, as 
estratégias e ações passaram a 
voltar-se cada vez mais em di-
reção ao conceito de lovemarks. 

Dos franqueados aos consulto-
res de vendas, esse sentimento 
é reforçado estrategicamente, 
desde os treinamentos até a co-
municação da marca, culminan-
do, em 2015, com a estruturação 
do projeto #ApaixonadasJB. 

Em ação
A principal ação do projeto con-
sistiu em proporcionar a quatro 
consumidoras uma experiência 
de marca completa, reforçando a 
sua relação de paixão com a gri-
fe. Em setembro de 2015, Janice 
Feltrin (Caxias do Sul/RS), Anne 
Tavares (Fortaleza/CE), Lígia Al-
cântara (São Caetano do Sul/SP) 
e Rozeli Zanlorenzi (Curitiba/PR) 
visitaram a Serra Gaúcha a con-
vite da marca e viveram momen-
tos inesquecíveis no ambiente 
de inspiração e criatividade de 
Jorge Bischoff. 

As indicações dos nomes 
das participantes partiram dos 
franqueados da rede, conforme 
dois principais critérios: paixão 
declarada pela marca e afinida-
de com coleções especiais, de 
alto valor agregado. Isso porque 
a ação envolvia, entre outros 
pontos, a apresentação da cole-
ção-cápsula Luminosité, desen-
volvida com materiais nobres. 
Desde o primeiro instante da 
jornada até o embarque de re-
torno para suas regiões, tudo foi 
minuciosamente planejado para 
garantir momentos inesquecí-
veis. O cronograma incluiu visitas 
à Loja Conceito, em Gramado/RS, 
à sede da grife, em Igrejinha/RS, 
e a uma das fábricas parceira da 
grife na produção. 

O momento mais aguarda-

Jorge Bischoff: a paixão 
por trás de uma marca

 Projeto 
#ApaixonadasJB 
busca reforçar ainda 
mais os laços entre a 
marca e sua legião de 
fiéis seguidoras 

MÉDIO/GRANDE PORTEMARKETING
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do pelas #ApaixonadasJB foi o 
seu encontro com o designer 
Jorge Bischoff, que representa 
para elas a personificação de um 
ídolo. “Eu acho que quando ele 
está desenhando, produzindo, 
ele parece sentir o que a mulher 
quer ver naquela peça e o que 
ela quer usar”, declara Anne Ta-
vares, uma das consumidoras 
participantes da ação. Outro mo-
mento de destaque foi a entrega, 
pelo próprio designer, de sapatos 
personalizados a cada consumi-
dora, escolhidos de acordo com 
suas preferências e estilo. 

Além de postagens sobre a 
visita em tempo real nas redes 
sociais da marca, a íntegra da co-
bertura da ação foi apresentada 
simultaneamente ao lançamento 
da coleção Luminosité em hot-
site exclusivo, que abrigou, tam-
bém, imagens dos eventos de 
lançamento realizados em todas 
as regiões do Brasil. As #Apaixo-
nadasJB participaram das cele-
brações em suas lojas favoritas 
como convidadas especiais, va-
lorizando a importância de sua 
relação com a marca. “Apesar 
das diversas ações pontuais, a 
ação #ApaixonadasJB é contí-
nua e busca fortalecer cada vez 
mais os laços da marca com essa 
legião de fãs e apaixonadas”, co-
menta Natália. 

Resultados 
Além de expressivos resultados 

do ponto de vista de comunica-
ção, como mais de 70 mil segui-
dores no canal oficial da marca 
no Instagram no período de um 
ano, mais de 260 mil visualiza-
ções do vídeo #ApaixonadasJB 
e quase 1 milhão de pessoas 
impactadas pelas postagens re-
lacionadas ao projeto, também o 
negócio sentiu o reflexo do forta-
lecimento da marca. No período 
da ação, houve alta de 76% na 
procura por franquias da grife. Já 
o número de clientes cadastra-
dos na rede de lojas Jorge Bis-
choff cresceu 26% de dezembro 
de 2014 a dezembro de 2015.

O sucesso do projeto é in-
questionável e vai, claramente, 
muito além do case apresentado 
e reconhecido no Prêmio Dire-
ções: trata-se uma resposta ge-
nuína de milhares de consumido-
ras, de que a marca se apropriou 
e a qual vem potencializando por 
meio de iniciativas que reforçam 
ainda mais essa ligação. Natália 
faz questão, porém, de dividir o 
mérito desse sucesso com quem 
realmente dá sentido à marca: 
as #ApaixonadasJB. “Ganhar um 
prêmio com um case que fala do 
amor do consumidor pela marca 
é, sem dúvida, um grande prazer 
para qualquer um. Conquistar 
isso no Brasil e na atualidade é 
um grande desafio. Essa con-
quista é muito mais do que só 
nossa, é das consumidoras tam-
bém”, conclui.

MÉDIO/GRANDE PORTE

Natália Bischoff
Diretora de Marketing do Bischoff 
Creative Group

O que significa receber 
o Prêmio Direções com o 
projeto #ApaixonadasJB? 
Foi um prazer ter apresentado 
esse case no Prêmio Direções, 
já que ele é a base do nosso 
trabalho, é como construímos 
a Jorge Bischoff e é como 
guiamos todas as nossas 
decisões de marketing e 
comunicação. Essa já é a nossa 
terceira conquista em quatro 
anos de Prêmio, um orgulho 
muito grande, comemorado por 
toda a equipe. 

Qual é a relevância do 
Prêmio Direções para o 
setor?
Acredito que o Prêmio Direções 
seja uma tradução do que a 
Abicalçados representa para o 
setor, já que apoia e reconhece 
as marcas e suas iniciativas 
em várias áreas, sejam elas 
relacionadas ao marketing, à 
comunicação, à indústria, entre 
outras. Sem dúvida, o prêmio é 
um importante reconhecimento 
para as empresas e tem 
também, cada vez mais, o 
reconhecimento do mercado.
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#APAIXONADASJB: 
a construção 
de uma lovemark

o desafio

a soluçãoReforçar 
os laços 

entre a legião de 
#ApaixonadasJB 

e a marca, 
consolidando-a 

como uma 
lovemark

 Transmitir 
a essência da 

marca em todo o 
processo produtivo, 

gerando engajamento 
e otimizando os 

resultados das ações 
estratégicas da 

empresa

Promoção de uma 
experiência completa 

de exuberância a quatro 
consumidoras Jorge 

Bischoff, em setembro 
de 2015, reforçando sua 

relação com a grife

MÉDIO/GRANDE PORTEMARKETING
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os resultados

Desenvolvimento 
de hotsite exclusivo 

para apresentação da 
coleção Luminosité, lançada, 

paralelamente à ação, 
incluindo a cobertura da 

iniciativa #ApaixonadasJB e 
imagens dos eventos de 
lançamento da coleção

Intensificação 
do conceito 

#ApaixonadasJB nas 
redes sociais e blog 
da grife ao longo do 

ano de 2015

Reformulação 
da Revista Jorge 

Bischoff em aspectos 
como linguagem visual e 
textual, além de aumento 

de tiragem, buscando uma 
aproximação ainda maior 

com consumidoras e 
franqueados 

70 mil novos 
seguidores 

no canal oficial 
da marca no 
Instagram ao 
longo de 2015

Mais de 260 
mil visualizações 

do vídeo 
#ApaixonadasJB 

Cerca 
de 1 milhão 
de pessoas 
impactadas 

pelas postagens 
relacionadas à 

ação 

Alta de 76% 
na procura por 

franquias da grife e 
crescimento de 26% 

no número de clientes 
cadastrados na rede 
de lojas durante e 

após o projeto

MÉDIO/GRANDE PORTE
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Com origem nos Estados Uni-
dos, vem se popularizando 
também no Brasil ao longo dos 
últimos anos o termo Black Fri-
day - data que já é sinônimo de 
consumo, de bons descontos 
e de oportunidades de compra 
que inundam vitrines, sites e re-
des sociais. Correto? Não para a 
Insecta Shoes. Em novembro de 
2015, a marca de calçados eco-
lógicos e veganos acabara de 
completar seu primeiro ano de 
vida quando chegava a hora de 
encarar um dos mais importan-
tes dias do ano para o comércio. 
Entrar na onda e assumir tam-
bém um papel de incentivadora 
do consumo característico des-
sa data, porém, não passava 
nem perto dos  seus planos. 
Vencedora da categoria Marke-
ting - Micro e Pequeno Porte do 
4º Prêmio Direções, a empresa 

bolou uma ação pensada jus-
tamente para trazer uma nova 
perspectiva a esse conceito: a 
Green Friday.

A iniciativa foi norteada pela 
missão e valores da marca, que 
tem como um de seus principais 
objetivos incentivar as empre-
sas e pessoas a pensarem de 
maneira mais sustentável. Ao 
invés de descontos, que pode-
riam gerar compras impulsivas, a 
empresa resolveu proporcionar, 
por meio de publicações feitas 
em seus canais on-line, um dia 
para reflexão sobre os proble-
mas que permeiam a indústria 
do consumo e refletem no pla-
neta e na vida das pessoas. “Ao 
longo de todo o dia de Black Fri-
day, contaminamos nosso site e 
nossas redes sociais com esta-
tísticas de como a moda impac-
ta no planeta, buscando fazer 

com que as pessoas refletissem 
se realmente precisavam da-
quele item que comprariam por 
impulso e quais os problemas 
que uma cadeia mal remunera-
da pode causar. A repercussão 
foi gigantesca!”, relata Barbara 
Mattivy, uma das sócias funda-
doras da Insecta Shoes. 

Comandada, atualmente, 
pelos empreendedores Barbara 
Mattivy, Laura Madalosso e Ke-
nto Kojima, a Insecta Shoes tem 
como uma de suas premissas a 
não utilização de nenhuma ma-
téria-prima de origem animal. A 
marca transforma em sapatos 
peças de roupa vintage, muitas 
vezes adquiridas em brechós, 
além de garrafas de plástico re-
cicladas. Embora ainda não seja 
possível encontrar uma versão 
ecológica para a totalidade das 
matérias-primas utilizadas na 

Insecta Shoes é premiada 
por manifesto sustentável

Empresa propõe 
uma reflexão sobre o 
consumo desenfreado 
estimulado pela 
popular Black Friday 

MICRO/PEQUENO PORTEMARKETING
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confecção de cada calçado, a 
empresa se preocupa em pes-
quisar continuamente formas 
de fazer com que seus produtos 
fiquem cada vez mais sustentá-
veis - inclusive buscando utilizar 
materiais excedentes do merca-
do ou que, por algum outro mo-
tivo de produção, tenham sido 
descartados.

A preocupação com o meio 
ambiente é intrínseca ao negó-
cio da Insecta e vai muito além 
apenas do produto: até mesmo 
o número de acessos ao site 
gera uma ação para mitigar os 
impactos causados ao planeta. 
“Calculamos quantos acessos 
nossa página recebe anual-
mente e plantamos o número 
de árvores necessárias para 
neutralizar a emissão de CO2 
que os nossos servidores emiti-
ram”, comenta Barbara. E as ini-
ciativas “do bem” não param por 
aí: as entregas em Porto Alegre/
RS são todas feitas de bicicleta, 
uma alternativa mais rápida e 
que não polui o meio ambiente. 
“Em nosso blog, desenvolve-
mos um conteúdo que educa e 
conscientiza para as questões 
do veganismo, além de algumas 
dicas de como diminuir a produ-
ção de lixo e levar uma vida mais 
verde”, completa. 

E foi a partir das postagens 
no blog da marca que surgiu a 
ideia de criar a Green Friday: os 
posts com reflexões sobre sus-
tentabilidade, veganismo, lixo 
zero e outros temas relaciona-
dos foram, aos poucos, ganhan-
do força e se alinhando cada 
vez aos valores da Insecta. A 
realização da Green Friday, em 
27 de novembro de 2015, marcou 
a consolidação desse posicio-
namento da marca em prol da 
sustentabilidade - uma espécie 
de “manifesto anti Black Friday”, 
reforçando a sua luta por um 
mundo mais sustentável.

A repercussão
No total, foram dez as mensa-
gens com estatísticas sobre o 
impacto da moda no meio am-
biente comunicadas pela marca 
por meio de postagens em seus 
canais, em redes sociais (Face-
book e Instagram), blogs e e-mail 
marketing. Em dois dias de ação, 
foram 803 curtidas e 314 compar-
tilhamentos no Facebook, 3.878 
curtidas e 151 comentários no 
Instagram; cerca de 1,8 mil visua-
lizações no blog e cerca de 1,4 mil 
visualizações de e-mail marke-
ting. A empresa comemora os re-
sultados: “Além de colher elogios 
e nenhuma crítica à ação, conse-
guimos atingir um grande núme-
ro de pessoas preocupadas com 
a questão da sustentabilidade 
e a nossa relação com o pla-
neta em que vivemos”, aponta 
Barbara. “É importante ressaltar 
também algo mais dificilmente 
quantificável, mas também muito 
relevante, que foi o engajamento 
dos nossos seguidores ao longo 
da campanha, percebido nos co-
mentários a cada post”, aponta. 

Recado dado, objetivo alcan-
çado. Não há duvida de que o 
consumo consciente e a preocu-
pação com o meio ambiente  se-
jam tema para debate urgente na 
sociedade atual - e que os temas 
despertem, cada vez mais, o inte-
resse de boa parte da população. 
Se depender da Insecta Shoes, o 
estímulo ao debate está garanti-
do. “Enxergamos que nosso papel 
é incentivar a conscientização do 
consumo por meio do conceito do 
produto e das mensagens que 
nossa marca carrega”, afirma Bar-
bara. “Queremos tornar claro para 
as pessoas que é possível criar 
e produzir calçados belos, inova-
dores e confortáveis com baixo 
impacto socioambiental para o 
planeta. Nosso grande objetivo é 
crescer para levar adiante nossa 
mensagem”, conclui Barbara.

Laura Madalosso
Sócia da Insecta Shoes

Qual é a relevância de 
ganhar o Prêmio Direções?
A importância é enorme, a 
gente fica muito orgulhoso de 
ter somente dois anos de vida 
e já estar conseguindo contar 
uma historia tão bacana e ter 
esse reconhecimento do setor. 
É gratidão que a gente tem de 
poder estar aqui e aproveitar 
o espaço para trazer a nossa 
mensagem, para discutir um 
pouco mais sobre consumo 
consciente e sustentabilidade.

Como vê a importância de 
se reconhecer iniciativas 
como essa?
A Insecta vem construindo um 
trabalho diferente, quebrando 
alguns paradigmas, falando 
sobre novas pautas e trazendo 
assuntos importantíssimos 
que talvez ainda não estejam 
sendo discutidos com toda a 
profundidade que precisam 
ser. Acho que tanto o Prêmio 
quanto a Abicalçados já estão 
olhando para esse caminho, já 
vemos como esse movimento 
pode ganhar força. 

MICRO/PEQUENO PORTE
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Green Friday
Insecta Shoes

o desafio

a solução

Com a proximidade da 
Black Friday, em que o 

consumo é estimulado por 
descontos e oportunidades 

de compra por todos os lados, 
a Insecta Shoes buscava 
uma forma de encarar a 

data de maneira diferente, 
que consolidasse o seu 

posicionamento de marca

Ao longo de toda 
a sexta-feira de Black 

Friday, em novembro de 
2015, ao invés de postar 

produtos em promoção, a 
marca postou e comunicou 

em suas redes sociais, blog e 
e-mail marketing, estatísticas 

sobre o impacto da moda 
no meio ambiente 
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os resultados

Batizada de “Green 
Friday”, a iniciativa surgiu 
norteada pela missão e 

valores da marca, que tem 
como um de seus principais 

objetivos incentivar 
empresas a pensarem 

mais verde 

No total, foram dez as 
mensagens comunicadas. 
O alto engajamento dos 
seguidores ao longo da 

campanha pode ser percebido 
nos comentários de cada 

uma das publicações

Em dois dias de ação, 
foram 803 curtidas e 314 
compartilhamentos no 

Facebook, 3.878 curtidas e 151 
comentários no Instagram, cerca 
de 1,8 mil visualizações no blog 
e 1,4 mil visualizações de e-mail 

marketing 



30 Revista Prêmio Direções 2016

A relação entre a Indústria 
Calçadista e Design é um 
assunto estratégico que pos-
sui diversas arestas e posi-
cionamentos práticos ainda 
em construção. O Design é 
um conceito que pressupõe 
uma ação criativa que cons-
titui qualidades aos objetos, 
sendo o seu propósito proje-
tar e significar. Caracterizado 
pelo seu viés multidisciplinar 
e pelo processo de produção 
cultural, o Design promove 
discursos que impulsionam 
a interação entre o usuário e 
o objeto, gerando valor per-
cebido, com o desafio de se 
inserir em processos de produção que, por sua vez, 
estimulem a economia.

Se antes o Design possuía funções técnicas 
e criativas associadas ao visual e funcional, hoje é 
compreendido como uma abordagem relevante no 
processo de decisão organizacional. Essa mudança 
decorre da valorização do Design por parte das or-
ganizações, pois sua combinação constitui a oferta 
da empresa que, quando bem projetada, garante o 
desenvolvimento e a manutenção do negócio.

Enquanto atividade profissional, o compromisso 
ético do Design está em promover maior qualidade 
de vida aos usuários, por meio de uma cadeia de 
valor fundamentada na responsabilidade social e no 
planejamento da produção, do uso e do descarte dos 
produtos criados. Por motivos como esses, no setor 
calçadista, investir no Design tem se apresentado 
como uma das principais alternativas para evitar a 
competitividade com base no custo de produção.

De maneira contemporânea, essa valorização 
compreende o conceito de Design Estratégico, no 
qual o mesmo se torna uma abordagem voltada 
para a cultura do projeto, que atua acima do nível 
do desenvolvimento de produto, refletindo a con-
cepção do próprio negócio, permitindo a inovação.

Em se tratando da Industria Calçadista e do 

Panorama Setorial brasilei-
ro, a disseminação da cul-
tura do Design teve uma 
inserção mais intensa a 
partir dos anos 2000, princi-
palmente através do traba-
lho de diferentes entidades 
de classe, bem como de 
órgãos governamentais e 
seus incentivos financeiros. 
Hoje, empresários do setor 
que investem em Design, 
percebem e compartilham 
resultados que culminam 
no patrimônio intangível de 
suas marcas. Muitos inicia-
ram essa investida quando 
o desbravamento do merca-

do nacional se mostrou não só uma necessidade, 
mas uma prerrogativa.

O Prêmio Direções, promovido pela Abicalça-
dos, retrata esse cenário, através da sua crescen-
te adesão e reconhecimento. O ineditismo dessa 
ação, com foco em identificar as melhores práticas 
das empresas calçadistas, em diferentes catego-
rias, aponta que esse é um caminho sem volta 
para a gestão empresarial e formatação dos pro-
cessos produtivos.

O comitê julgador da categoria Design, em 
especial, considerou como melhor case do ano de 
2016 aquele que evidenciou de forma mais articu-
lada a compreensão de Design enquanto sistema, 
produto e serviço com vistas a promover inovação 
e maior qualidade de vida aos potenciais usuários.

Aspectos específicos de projeto, produto e sua 
relevância para o setor foram aventados, em con-
junto a uma criteriosa avaliação de como o case 
foi elaborado para contextualizar o diagnóstico da 
empresa e do mercado, culminando em resultados 
qualitativos e quantitativos obtidos pela empresa. A 
decisão pelo vencedor certamente foi um desafio, 
dada a qualidade dos cases apresentados, o que 
tornou o trabalho do comitê julgador uma atividade 
motivadora e gratificante.

Design é fundamental para 
a competitividade do setor

DESIGN ARTIGO

Camila Brum
Professora de Design 
da ESPM-Sul

Se antes o Design 
possuía funções 
técnicas e criativas 
associadas ao visual 
e funcional, hoje é 
compreendido como 
uma abordagem 
relevante no 
processo de decisão 
organizacional

Na Insecta, acreditamos que o produto 
mais verde é aquele que já existe.
Em 2 anos de vida, já reaproveitamos 
mais de 2100 peças de roupas 
que iriam para o lixo, mas foram 
transformadas em sapato. 
E o melhor: sem nenhuma crueldade 
animal, pois nossos sapatos, além de 
ecológicos, são veganos.
Que tal conhecer um pouquinho mais 
da nossa história?

COMPRE ONLINE
www.insectashoes.com

INSECTA SHOES SÃO PAULO
Rua Artur de Azevedo, 499 - Pinheiros

INSECTA SHOES PORTO ALEGRE
Rua Gen. Lima e Silva, 1519 - Centro 
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O crescimento da população 
portadora de diabetes motivou 
a Usaflex a criar um produto 
que auxiliasse no bem-estar 
das mulheres que sofrem com 
a doença. Pensando em tornar 
o caminhar saudável, a linha 
Usaflex Care Diabetes agrega 
tecnologias específicas para 
pés sensíveis, proporcionando 
uma sensação de conforto, mas 
sem deixar de lado as tendên-
cias de moda. O lançamento da 
empresa de Igrejinha/RS foi re-
conhecido na categoria de De-
sign Médio e Grande Porte do 
Prêmio Direções.

Considerado um desafio 
para a saúde pública, o pé do 
diabético requer cuidados es-
peciais, como forma de evitar 
a desnervação dos membros 
inferiores. “Quando os nervos 
dos pés e das pernas ficam afe-
tados, o portador de diabetes 
pode começar a ter a sensação 

de formigamento e ‘agulhadas’, 
além de perder a sensibilidade 
dos pés e não sentir dor, pres-
são ou alteração de temperatu-
ra”, explica Bianca Gallas Carniel, 
gerente de Marketing da Usa-
flex, ressaltando dados médicos 
de que o diabetes acomete hoje 
cerca de 10% da população entre 
30 e 69 anos. 

Desenvolvimento
De acordo com Bianca, a empre-
sa verificou que precisava voltar 
sua atenção para as necessida-
des específicas exigidas para 
criar a linha. Para tanto, o cal-
çado necessitava de uma série 
de características, como solado 
resistente, para evitar a per-
furação por objetos cortantes; 
ausência ou a máxima redução 
de costuras, para evitar alguma 
possível lesão oriunda do atrito 
entre o pé e o calçado; cabedal 
flexível, que proporcione ajuste 

de acordo com a largura e a altu-
ra dos pés e biqueira ampla, com 
largura e altura suficiente para 
acomodar bem os dedos. A for-
ração interna também recebeu 
cuidados especias para propor-
cionar conforto e ajudar a man-
ter a temperatura ideal, além de 
absorver a umidade natural dos 
pés. A linha ainda possui palmi-
lhas especiais que contribuam 
para a absorção de impacto.

Entre pesquisa de materiais 
e fornecedores, testes e homo-
logação dos componentes, o 
processo para o desenvolvimen-
to do produto levou em torno 
de 12 meses. Todos os fornece-
dores foram escolhidos a partir 
dos critérios de funcionalidade e 
qualidade dos materiais ofereci-
dos, bem como logística e capa-
cidade técnica. “Precisávamos 
de materiais alternativos que 
proporcionassem mais maciez e 
flexibilidade. Por isso realizamos 

Cuidados especiais 
para pés sensíveis

Linha Usaflex Care 
Diabetes chegou ao 
mercado para garantir 
conforto para quem 
sofre de diabetes 
sem esquecer das 
tendências de moda 

MÉDIO/GRANDE PORTEDESIGN
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diversos testes específicos para 
cada tipo de material e, princi-
palmente, testes de rodagem, 
onde os sapatos eram subme-
tidos a condições de uso que 
simulam o seu desempenho no 
dia a dia. O objetivo era determi-
nar a melhor matéria-prima a ser 
utilizada na linha Usaflex Diabe-
tes, e, acabamos definindo pelo 
Neoprene, por sua propriedade 
de alta flexibilidade”, conta a ge-
rente de Marketing.

Testes
Para garantir que o produto 
atendesse todos requisitos de 
funcionalidade, a Usaflex rea-
lizou diferentes testes. Entre 
eles testes internos de flexão 
de calçado para avaliar o  vi-
sual dos diferentes tipos de 
materiais a serem aplicados no 
cabedal, pois a ideia do proje-
to era de que o sapato tivesse 
características funcionais para 
os pés delicados, mas que ao 
mesmo tempo apresentasse 
um visual bonito e agradável. 
Ensaios de determinação de 
resistência e elasticidade tam-
bém foram feitos para garantir 
boa estrutura e segurança, pro-
porcionando, ao mesmo tempo, 
conforto durante seu uso.

Bianca explica que foram 
necessários, ainda, testes de 
campo, feitos com dez mulheres 
de diferentes idades e portes fí-
sicos. Isto para tentar identificar 
e eliminar costuras que pudes-
sem marcar ou até machucar os 
pés, ajustar o calce para que o 
calçado não apresentasse áre-
as de compressão e eliminar 
demais imperfeições que pu-
dessem causar danos aos pés. 
“Em paralelo fizemos os testes 
de aquecimento interno do cal-
çado para analisar o composto 
cabedal e forro, conferindo a ele 
a característica de isotérmico. 

Os forros foram feitos com teci-
dos e espumas específicas, que 
contribuem para o conforto tér-
mico do calçado e reduzem, ou 
quase eliminam, a umidade dos 
pés durante o seu uso”. Durante 
a bateria de testes, a empresa 
identificou, ainda, a necessidade 
de utilizar palmilhas com ana-
tomia especial para evitar que 
o pé escorregasse para frente, 
pressionando os dedos. 

Desafios e resultados
Lançado em novembro de 2014, 
mas recebendo constantes me-
lhorias, o produto rendeu bons 
desafios a empresa. De acordo 
com a gerente de Marketing, a 
utilização pioneira de materiais 
como borrachas e espumas es-
peciais para a composição do 
cabedal do produto demandou 
uma série de estudos visando 
sua adaptação junto aos de-
mais componentes e processos 
de fabricação do calçado. “Tive-
mos de adaptar alguns dos nos-
sos processos, o que envolveu 
diferentes setores da empresa, 
desde o laboratório e o departa-
mento técnico até o marketing e 
as vendas”, lembra Bianca.

Todo esse esforço e aten-
ção renderam bons frutos para 
a empresa, que conseguiu do-
brar os resultados com as linhas 
especiais, cujas vendas repre-
sentavam 10% do total comer-
cializado pela marca. Após o 
lançamento da Usaflex Care Dia-
betes, esse percentual aumen-
tou para 20%, fator considerado 
muito importante para a manu-
tenção das vendas. Atualmente 
o produto representa 6,3% do 
total da exportação, chegando 
a países como Uruguai, Kuwait, 
EUA, Costa Rica, Bolívia, Cuba, 
Equador, Suriname, Sudão, Pa-
raguai, Omã, Panamá, Guadalu-
pe, El Salvador e Argentina.

MÉDIO/GRANDE PORTE

Bianca Gallas Carniel
Gerente de Marketing da Usaflex

Qual a importância 
de receber esse 
reconhecimento?
Esse reconhecimento 
demonstra que estamos 
trilhando o caminho certo, 
motiva nossa equipe a 
continuar buscando novas 
possibilidades e reafirma o 
posicionamento da Usaflex 
como pioneira na produção 
de calçados que aliam moda e 
design ao conforto. 

Como o produto vem 
sendo recebido pelas 
consumidoras?
Notamos uma grande 
aceitação das consumidoras 
através de depoimentos nos 
canais de relacionamento, e 
não apenas das portadoras 
de Diabetes, mas de 
consumidoras que possuem 
os pés sensíveis ou que 
apenas buscam conforto 
no momento da escolha 
dos calçados. A aceitação 
se confirma através dos 
resultados de vendas desde 
seu lançamento. 
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Usaflex Care 
Diabetes

o desafio

a solução

Criar um 
produto que 
atendesse as 

necessidades das 
pessoas portadoras de 

diabetes, aliando moda ao 
conceito do calçado, uma 
vez que as especificações 
necessárias aos cuidados 

dos pés sensíveis são 
muito criteriosas

 A ausência ou a 
máxima redução de 

costuras internas foi um 
grande desafio, pois limitava 

o design do produto, que 
precisava abranger gostos 

diferentes e estilos 
variados.

Uma das soluções 
encontradas foi a utilização 

de materiais alternativos, como 
lycra e  Neoprene, que garantem 

a flexibilidade e são térmicos e 
hidrorrepelentes. Com isso foi 

possível manter a funcionalidade 
do calçado, agregando 
informação de moda ao 

conceito do produto

MÉDIO/GRANDE PORTEDESIGN
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os resultados

Outra alternativa 
encontrada foi o uso de 

forro em tecido com espuma 
de 3 mm e a incorporação, 
através de nanotecnologia, 
de Íons de Prata nas fibras 

do tecido do forro

A moda foi incorporada 
por meio de materiais 
e cores de acordo com 

as tendências da estação, 
utilizando hotfix, patchwork, 

matelassê, entre outros 
elementos

A empresa dobrou 
os resultados com as 
linhas especiais, cujas 

vendas representavam 10% 
do total comercializado pela 

marca. Após o lançamento da 
Usaflex Care Diabetes, esse 

percentual aumentou 
para 20%

Atualmente o produto 
representa 6,3% do total da 
exportação, sendo vendido 
para países como Uruguai, 

Kuwait, EUA, Costa Rica, Bolívia, 
Cuba, Equador, Suriname, 

Sudão, Paraguai, Omã, Panamá, 
Guadalupe, El Salvador e 

Argentina

MÉDIO/GRANDE PORTE
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Do desejo lúdico de criar um babu-
che em formato de carro nasceu o 
Babuche Baby Uno, calçado pro-
duzido a partir da co-brand Plugt 
e Fiat. Inspirado no personagem 
Novo Uno da turma Fiat Fun, o 
produto, lançado na coleção de 
Verão 2015, esbanja diversão e 
conta com detalhes especiais: 
furos que permitem a circulação 
de ar, solado antiderrapante e 
apliques emborrachados que dão 
forma às rodas, parabrisa e faróis. 
Todo projeto, iniciado em 2014, 
foi pensado para transformar a 
compra e o uso em momentos 
de pura descontração e conforto. 
O esforço criativo rendeu à Plugt, 
empresa de calçados infantis com 
sede em Birigui/SP, o Prêmio Dire-
ções na categoria de Design Micro 
e Pequenas Empresas.

“Queríamos desenvolver um 
calçado de carro e a co-brand com 
a Fiat acabou abrindo uma nova 
porta no mercado de calçados 
infantis em parcerias com marcas 
automobilísticas, espaço ocupado 

pelas grifes esportivas em conjun-
to com o automobilismo de com-
petição, principalmente Fórmula 
1”, conta Renato Ramires, diretor 
da Plugt.  Criando seu próprio ca-
minho, a empresa fugiu do roteiro 
comum e foi em direção ao lúdico, 
trazendo um modelo de automó-
vel amplamente conhecido pelo 
público para os pés das crianças.  
Para Ramires, esse foi o grande 
insight do design para a Babu-
che Baby Fiat Uno.  “Podemos 
dizer que, enfim, temos no nosso 
portfólio de produtos o carro que 
buscávamos e com uma marca 
forte aliada. Ou seja, não temos 
um carro abstrato, temos um carro 
de marca.”

Implementação
Já com o pensamento de criar 
algo diferente, a empresa fez sua 
primeira tentativa colando peças 
emborrachadas que tivessem o 
formato de partes de um carro 
no babuche. O problema, entre-
tanto, é que o calçado acabou se 

tornando inviável, tanto estética 
quanto produtivamente. Após 
um período de amadurecimento 
da ideia e movidos pelo mesmo 
desejo, um novo projeto foi de-
senvolvido, sempre com o objetivo 
de construir um calçado o mais 
parecido possível com o design 
externo de um automóvel. Foi, en-
tão, que a Plugt recebeu a visita 
de representantes do Marketing 
da Fiat, que estavam buscando 
negociar o licenciamento da mar-
ca. “Foi no timing perfeito. Querí-
amos que o babuche virasse um 
carro literalmente e conseguimos 
que ele se transformasse no Fiat 
Uno, o automóvel mais vendido da 
Fiat no Brasil”, destaca o diretor da 
Plugt. 

Para o projeto sair do papel, 
a empresa de Birigui entrou com 
o design, fabricação e distribuição, 
enquanto a Fiat fez o investimen-
to nas matrizes e moldes. Um in-
vestimento de mão dupla que se 
mostrou assertivo, uma vez que 
a Plugt abriu um novo caminho 

Das estradas para 
os pés dos pequenos

A co-brand Plugt e 
Fiat rendeu à empresa 
de calçados infantis 
o reconhecimento de 
Design pelo Babuche 
Baby Uno

MICRO/PEQUENO PORTEDESIGN
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no quesito de calçados aliados a 
uma marca automobilística, dan-
do um impulso ainda maior à Fiat 
junto ao público materno infantil, 
uma vez que já trabalham com 
co-brand para produção de carri-
nhos de bebê. 

Ramires conta que a decisão 
também foi apoiada em pesquisas 
sobre o comportamento dos pe-
quenos consumidores, cujo resul-
tado mostrou que, quando ocorre 
sintonia entre pais e filhos na es-
colha do modelo, as vendas acon-
tecem em maior proporção do que 
quando ocorrem os desacordos. 
Segundo o levantamento, realiza-
do pelo Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), 
as vendas aconteceram em 63% 
dos casos em que houve desacor-
do em relação ao modelo. Porém, 
quando não ocorreu o desacordo, 
as vendas atingiram 81% das ve-
zes. “Essa sinergia entre o gosto 
da criança e dos pais foi um dos 
fatores que ajudou a Plugt a apos-
tar na parceria com a Fiat, uma vez 
que sabemos que os adultos co-
nhecem a marca e, muitas vezes, 
são apaixonados por carro.”

Olho no design
Para o desenvolvimento do cal-
çado foi utilizado o conceito de 
Design Estratégico, o design pen-
sado no usuário, para planejar 
e executar o projeto por inteiro: 
desde o desenho, a parte técnica, 
publicitária até as vendas. For-
mada por cinco designers e dois 
programadores de CNC, a equipe 
de criação da Plugt respeitou suas 
etapas de trabalho, que vão da 
observação de pesquisas de com-
portamento e tendência - esta úl-
tima substituída pelas imagens da 
Fiat -  até a criação do protótipo, 
para dar vida à co-brand. 

A empresa criou, então, o cal-
çado em cima do shape do babu-
che. Uniu as imagens do carro Uno 
com os Cars (personagens da Pi-

xar) para que o adulto percebesse 
o carro e a criança se encantasse 
pela ludicidade do brinquedo.  “A 
parte do design foi muito avaliada, 
porque era preciso cuidar para o 
produto não ficar quadrado e atra-
palhar o caminhar da criança. Rea-
lizamos vários testes de calce com 
crianças que usaram o calçado em 
diversas ocasiões para simular ao 
máximo o uso dos consumidores 
finais do produto”, lembra Rami-
res. Depois disso, foi desenvolvida 
uma maquete 3D que foi levada 
aos principais clientes (lojistas) da 
Plugt para conseguir um feedba-
ck. Todo esse processo, a contar 
a partir do início dos testes até a 
prateleira do varejo, demorou em 
torno de seis meses. 

Resultados
Desde a apresentação, em me-
ados de 2014 até hoje, o calçado 
chama a atenção tanto de adul-
tos quanto de crianças. Durante 
o ano de 2015, foram comercia-
lizados mais de 20 mil pares do 
modelo Fiat Uno, que podem 
ser encontrados em sapatarias 
brasileiras e também on-line em 
parceiros importantes do e-com-
merce, com destaque para a Fiat 
Fashion. No ano passado também 
foram exportados cerca de 3 mil 
pares do modelo para países da 
América do Sul.  De acordo com 
o diretor da empresa, ao longo de 
2015, a Plugt registrou incremen-
tos de 1% em volume de vendas e 
10% em visibilidade, já que se tor-
nou mais conhecida por clientes 
de todo o Brasil. 

Atualmente, a co-brand se-
gue no mercado e é renovada de 
acordo com as cores dos carros da 
Fiat. Dos 3 mil pares produzidos 
diariamente pela Plugt, 3% são 
destinados à co-brand. “A parceria 
do Babuche Baby Uno deu tão 
certo que este ano estamos lan-
çando a Papete Strada Adventu-
re”, antecipa Ramires.

MICRO/PEQUENO PORTE

Renato Ramires
Diretor da Plugt

Qual a importância de ser 
reconhecido no Prêmio 
Direções?
Esse reconhecimento é muito 
importante, já que o Prêmio 
Direções é de grande renome 
dentro do setor. Ganhar na 
categoria de Design nos deu 
um fôlego, a percepção de 
que estamos no caminho 
certo, no caminho que 
queremos trilhar fabricando 
calçados injetados que 
carregam tecnologia, design e 
criatividade.

Como você avalia a 
iniciativa da Abicalçados 
em reconhecer essas boas 
práticas?
Esse reconhecimento é 
importante para todo o setor, 
para estimular novas ideias e 
boas práticas.  A Abicalçados 
está sempre presente em 
cado passo das empresas, 
participando de diversos 
setores, na exportação, 
na administração e no 
gerenciamento de produtos. 
É fantástico! A Abicalçados 
é hoje muito importante para 
a Plugt e para as outras 
empresas do setor.
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Co-brand Plugt e Fiat:
Babuche Baby Uno

MICRO/PEQUENO PORTEDESIGN

o desafio

a solução

Criar um babuche 
com as proporções 

de um carro, um 
desafio para a equioe 

de design da 
empresa 

O visual 
externo foi 

uma das maiores 
preocupações, pois o 
produto precisava ter 
algo estético, lúdico, 

funcional e que 
projetasse as duas 

marcas

Para resolver 
os problemas 

técnicos, a empresa 
realizou testes de calce 

com crianças que usaram 
o calçado em diversas 

ocasiões para simular ao 
máximo o uso do produto 

pelos consumidores 
finais



39Revista Prêmio Direções 2016

MICRO/PEQUENO PORTE

Foram buscados novos 
métodos que deixassem 
o produto confortável e 
esteticamente bonito. A 
empresa, inclusive, optou 

por utilizar matérias-primas 
sustentáveis, como PVC 

microexpandido, PVC 
plastisol e Nylon

Após o teste de calce, 
a empresa criou uma 

maquete 3D que foi pintada 
e levada a uma seleção de 

alguns dos principais clientes, 
em São Paulo. Além do feedback 

positivo, os lojistas deram 
ideias preciosas para o 

aprimoramento do produto

os resultados

Durante o ano 
de 2015 foram 

comercializados mais de 
20 mil pares do modelo. No 
mesmo período também 

foram exportados cerca de 
3 mil pares do babuche 
para países da América 

do Sul 
Ao longo de 2015, 
a Plugt registrou 

incrementos de 1% em 
volume de vendas e 10% em 
visibilidade. Dos 3 mil pares 

produzidos diariamente pela 
Plugt, 3% são destinados à 

co-brand

A parceria 
do Babuche 

Baby Uno deu 
tão certo que, este 
ano, a empresa se 
prepara para lançar 

a Papete Strada 
Adventure
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A exportação como parte da 
estratégia da empresa é um 
investimento com retorno no 
longo prazo que vai garan-
tir sua entrada, desenvol-
vimento e crescimento nos 
mercados internacionais. A 
empresa que busca sua in-
serção estratégica no exte-
rior, seja pela exportação ou 
pela instalação de lojas em 
outros países, por exemplo, 
deve levar em conta que a 
obtenção e manutenção de 
resultados positivos estão 
diretamente conectadas a 
algumas exigências. Exige 
que a empresa tenha funcio-
nários capacitados e responsáveis por todo o pro-
cesso, exige conhecimento do mercado-alvo e em 
formação de preços internacionais, investimento 
em marketing e promoção comercial, além da adap-
tação de produtos, embalagens e serviços, dentre 
outros deveres de casa.

A empresa que decide exportar por uma oca-
sião pontual, motivada por uma situação cambial 
favorável, por exemplo, corre o risco de não ter o 
melhor retorno para o investimento feito, de não se 
tornar competitiva no cenário mundial, perdendo 
espaço para seus concorrentes e de não manter 
suas vendas internacionais por muito tempo. A em-
presa que decide exportar precisa estar ciente de 
que levará não só seu produto para o mundo, mas 
também o de seu setor e do seu país. O sucesso 
de uma empresa lá fora é o sucesso do setor e o 
sucesso do Brasil. 

Com o objetivo de premiar a empresa cal-
çadista brasileira que, através de ações estru-
turadas de posicionamento de marca própria no 
mercado internacional, teve incrementos signifi-
cativos em vendas no exterior, o Prêmio Direções, 
em 2016, reuniu na Categoria Internacionalização 
exatamente as melhores práticas mencionadas 
de quem atua no mercado internacional como es-
tratégia, com sucesso.

O Comitê Julgador do Prêmio levou em con-

sideração para escolher o 
melhor case as estratégias 
mais consistentes e comple-
tas não só de venda, mas de 
posicionamento das marcas 
brasileiras de calçados no 
exterior. A existência de uma 
ação contínua no mercado 
internacional, coerente com 
o planejamento estratégico 
da empresa, o estudo e co-
nhecimento aprofundados 
do mercado-alvo do case, a 
criatividade e diferencial das 
ações de posicionamento 
internacional das marcas de 
calçados brasileiros e seus 
resultados em vendas in-

ternacionais são alguns dos aspectos levados em 
conta pelos jurados este ano.

Para apoiar as empresas na inserção e con-
solidação no mercado internacional, a Abicalçados, 
em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), man-
tém o programa Brazilian Footwear. Trata-se de 
um programa que oferece às suas empresas par-
ticipantes diversas ferramentas de gestão, orien-
tando-as quanto às ações mais adequadas con-
forme sua maturidade exportadora. O programa 
conta hoje com mercados- alvo escolhidos através 
de dados quantitativos de Inteligência Comercial 
e qualitativos fornecidos por todas as empresas 
participantes. Cada mercado-alvo conta com es-
tratégias específicas para prospecção, abertura ou 
manutenção da atuação do setor calçadista bra-
sileiro através de ações de promoção comercial e 
promoção de imagem.

De acordo com os resultados mensurados e 
acompanhados semestralmente pela equipe da 
Apex-Brasil, em 2015 as empresas apoiadas pelo 
Brazilian Footwear tiveram resultados maiores, 
melhores e contínuos nos mercados internacio-
nais se comparados às empresas não apoiadas, o 
que prova o sucesso e a efetividade do programa 
para os negócios e a imagem do calçado brasileiro 
no exterior.

Além do câmbio: o mercado 
internacional como estratégia

INTERNACIONALIZAÇÃO ARTIGO

Mariana Gomes
Gestora de Projetos 
da Apex-Brasil

A empresa que decide 
exportar por uma 
ocasião pontual, 
motivada por uma 
situação cambial 
favorável, por exemplo, 
corre o risco de não 
ter o melhor retorno do 
investimento feito
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Dona de marcas conhecidas na-
cional e internacionalmente, o 
grupo Arezzo & Co conquistou, 
pela terceira vez, uma categoria 
do Prêmio Direções Abicalçados. 
Depois do reconhecimento em 
Direções Comerciais e de Marke-
ting na edição anterior, desta 
vez a empresa recebeu o troféu 
pelo sucesso internacional com 
o case da marca Schutz nos Es-
tados Unidos.

Considerando um contexto 
econômico positivo, que aponta-
va para um crescimento de 3% 
do Produto Interno Bruto norte-
-americano entre 2015 e 2020, 
a empresa decidiu ampliar sua 

operação nos Estados Unidos. 
O primeiro movimento da em-
presa em direção à internacio-
nalização havia sido em 2012, 
com a abertura da loja conceito 
da marca Schutz na conhecida 
Avenida Madison, em Nova Ior-
que. O ano de 2015 foi escolhido, 
então, para aliar a experiência 
adquirida à oportunidade que 
o mercado revelava e expandir 
sua atuação.

Planejamento
Para que os próximos passos 
da Schutz nos Estados Unidos 
fossem dados com a máxima 
precisão, foi contratada, em 
meados de 2014, uma consul-
toria especializada em posicio-
namento de marca no mercado 
norte-americano. Aliada à con-
tratação, houve um investimen-
to em uma pesquisa de mer-
cado da The NPD Group, que 
monitora a atividade de bens 
de consumo, incluindo moda, 
calçados e acessórios. Essa úl-

tima trouxe informações sobre 
segmentação do mercado de 
calçados do país por categoria 
de produto, preço, estado, cida-
des, perfis demográficos e dis-
tribuição por canais.

Desse trabalho, definiu-se 
o posicionamento da Schutz na 
matriz de marcas diretas, as-
segurando vantagens compe-
titivas frente a marcas concor-
rentes. Como principais pontos,  
destacam-se o forte apelo de 
moda dos produtos a um preço 
menos elevado do que grandes 
players internacionais. Segundo 
Fernando Porto, head da ope-
ração da Schutz nos Estados 
Unidos, esse trabalho teve im-
portância fundamental para que 
o plano tático pudesse ser exe-
cutado com precisão.

Próximos passos
O primeiro passo seria a reforma 
da loja conceito de Nova Iorque, 
que passou por uma renovação 
de fachada. Além disso, foi feita 

Schutz USA: como a marca 
brasileira conquistou um dos 
mercados mais concorridos do mundo

O primeiro 
movimento da 
empresa em direção 
à internacionalização 
havia sido em 2012, 
com a abertura da 
loja conceito da 
marca Schutz na 
conhecida Avenida 
Madison, em Nova 
Iorque

MÉDIO/GRANDE PORTEINTERNACIONALIZAÇÃO
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uma reestruturação do canal 
e-commerce e o redireciona-
mento do canal de distribuição 
atacadista. Em complemento a 
essas mudanças, a marca inves-
tiu em mídias externas e ações 
de marketing através de forma-
doras de opinião, produtos-íco-
ne e ações nas mídias sociais.

Essas ações tiveram o 
objetivo de aumentar a expo-
sição da marca, além de gerar 
tráfego para a loja e para o 
e-commerce. Através de ações 
com a influente Olivia Paler-
mo e de blogs como We Wore 
What, Man Repeller e Blair Ea-
die, a Schutz pretendia ainda 
aumentar sua base de fãs e 
seguidoras nas redes sociais. 
“Apostamos na divulgação de 
modelos-ícones da marca, que, 
com o endosso das blogueiras 
e celebridades nas mídias so-
ciais, viraram febre nos Esta-
dos Unidos”, conta Porto.

Como resultado dessas 
ações, a marca apresentou um 
crescimento na receita e na ren-
tabilidade de todos os canais. E 
além da boa saúde econômica 
da empresa, a grande expo-
sição da marca impulsionou a 
decisão de, em 2016, abrir uma 
segunda loja, desta vez na ba-
dalada região de Beverly Hills.

A decisão foi baseada na 
análise de posicionamento e 
de mercado, que apontou que 
a maior oportunidade, tanto 
em relação ao tamanho de 
mercado quanto em relação à 
aderência da marca ao perfil 
da consumidora, estava na Ca-
lifórnia. Definido o Estado, os 
estudos destacaram a cidade 
de Los Angeles como a capital 
central de influência na região 
e Bervely Hills como o bairro de 
maior importância em função 
da forte presença de celebrida-
des e de sua visibilidade junto 

à indústria do entretenimento, 
moda e cinema.

Antes da abertura do novo 
ponto, a empresa optou por 
abrir uma Pop Up Store (loja tem-
porária) no The Grove, um dos 
principais centros comerciais de 
Los Angeles. A Pop Up Store foi 
aberta em março de 2015 com o 
intuito de já criar uma base de 
clientes na Costa Oeste norte-
-americana. “O trabalho da con-
sultoria impactou tanto na loja 
de Nova Iorque como na Pop Up 
no The Grove, mas o resultado 
dessa última foi bem acima do 
esperado”, declara Porto.

Resultados
As ações de expansão da atu-
ação da Schutz nos Estados 
Unidos trouxeram aumento da 
receita em todos os canais, além 
de grande reconhecimento da 
marca em todo o País. A loja 
de Nova Iorque conquistou um 
crescimento de mais de 75% em 
tráfego durante o ano de 2015. 
As vendas no e-commerce tam-
bém cresceram, chegando a im-
pressionantes 300% de aumen-
to em relação ao ano anterior.

Além do aumento das ven-
das, a marca apresentou um 
crescimento em sua base de fãs 
nas mídias sociais, chegando a 
crescer 100% em número de se-
guidores no Instagram. 

Essa exposição gerou inte-
resse de grandes varejistas do 
País na marca. A Pop Up Store 
no The Grove permaneceu aber-
ta até abril deste ano, com filas 
na porta em finais de semana. 
Dia 21 de abril deste ano acon-
teceu a abertura da loja em Ber-
verly Hills, com a presença de 
grandes celebridades do merca-
do da moda e do entretenimen-
to, como Alessandra Ambrósio, 
Olivia Palermo, Chanel Iman, 
Whitney Port e Olivia Culpo.

MÉDIO/GRANDE PORTE

Fernando Porto
Head da operação da Schutz nos 
Estados Unidos

No geral, como foi o ano 
de 2015 para a empresa 
e, em especial, para a 
marca Schutz no âmbito 
internacional?
Internacionalmente, o 
impacto das ações realizadas 
nos Estados Unidos 
refletiram em um aumento 
do reconhecimento e no 
fortalecimento de marca. 
Ações com blogueiras como 
Chiara Ferragni têm gerado 
vendas incrementais na Itália 
e em outros países da Europa. 
O trabalho realizado nas 
mídias sociais também tem 
importância e vem atraindo 
cada vez mais consumidoras 
e aumentando o engajamento 
com a marca.

As compradoras norte-
americanas sabem que 
a Schutz é uma marca 
brasileira? 
Sim, e adoram isso. 

Qual a importância do 
reconhecimento recebido 
pelo Prêmio Direções 
Abicalçados?
É uma grande honra para o 
Grupo Arezzo, principalmente 
vindo de um órgão tão 
importante no nosso setor. 
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Schutz USA
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o desafio

a solução

Aproveitar o 
bom momento 
econômico do 

mercado norte-
americano e ampliar 

a atuação da 
Schutz no país

 Reestruturar o 
modelo de atuação 

da marca no mercado 
a partir da definição do 
seu posicionamento

Contratação de 
uma consultoria de 
posicionamento de 

marca nos EUA

Análise de estudos 
de mercado sobre o 
setor de calçados e 
suas segmentações
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Reestruturação 
da estratégia de 
atuação em loja 

física, e-commerce 
e distribuição

Forte 
promoção da 
marca junto a 
formadores de 
opinião e mídias 

sociais

os resultados

Aumento de 75% 
em tráfego de 

clientes na loja de 
Nova Iorque

300% de 
crescimento 

nas vendas pelo 
e-commerce

Grande 
exposição da 

marca
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Na sociedade moderna, sus-
tentabilidade é um tema cada 
vez mais presente.  Em al-
guns casos, inclui um senso 
de urgência envolvendo mu-
dança de hábitos e práticas  
e responsabilização, como 
aconteceu no acidente de 
rompimento da barragem de 
Mariana com consequências 
ainda não mensuráveis para 
a população diretamente afe-
tada. Ser sustentável implica, 
então, na incorporação de 
práticas que não comprome-
tam a disponibilidade de re-
cursos naturais para as próxi-
mas gerações, recursos como 
água, terra, ar e outros.

Baseados nesse con-
ceito de ser sustentável, foram definidos os três 
pilares da sustentabilidade: ambiental, social e eco-
nômico.  O pilar ambiental refere-se à proteção do 
meio ambiente, garantindo que as atividades das 
empresas e dos indivíduos não tenham impactos 
negativos na natureza. Por exemplo, a geração 
de resíduos não recicláveis que devem ser enca-
minhados a aterros sanitários é considerada não 
sustentável. O pilar social está relacionado ao bem-
-estar social e à promoção do humano em direção 
à sua contínua evolução e crescimento. A oferta de 
benefícios sociais, como oportunidades de educa-
ção e suporte aos familiares dos empregados, é 
um exemplo de ação sustentável. Por último, o pilar 
econômico está voltado à geração de riqueza que 
traga benefício não somente para a empresa, mas 
também para a sociedade. Por exemplo, o uso ra-
cional de recursos naturais tem como consequên-
cia, geralmente, como consequência a redução dos 
custos da empresa, ajudando, ao mesmo tempo, a 
preservar o meio ambiente.

O fato é que empresas que alteram seu mo-
delo de negócios para incorporar práticas susten-
táveis têm se mostrado mais lucrativas, o que foi 
constado por estudos do MIT já em 2009. Como 
exemplos simples, podem-se citar casos de em-
presas que adotaram medidas para o uso racional 

de energia elétrica tanto na 
área fabril como de escri-
tório. Otimizaram o uso de 
máquinas, evitando que má-
quinas ociosas fiquem muito 
tempo ligadas. Instalaram 
sensores de movimento 
em ambientes de escritório, 
evitando que ambientes va-
zios permaneçam com a luz 
acesa. Ou seja a adoção de 
medidas sustentáveis pode 
afetar diretamente o bolso 
do empresário e não é só 
uma questão de imagem.

Em paralelo a isso, o 
consumidor tem aumentado 
dia a dia o nível de cons-
cientização sobre o tema 
sustentabilidade. O aciden-

te de Mariana e a falta de água em vários estados 
brasileiros levam à reflexão sobre a importância 
de se manter os recursos naturais que hoje estão 
disponíveis para o ser humano. Outras questões, 
como a geração crescente de resíduos não reciclá-
veis, passam a ser uma preocupação do cidadão e 
da sociedade como um todo.

Assim, paulatinamente, o consumidor questio-
na cada vez mais a origem do produto que con-
some e sua destinação pós-consumo. Um sapato 
feito de matéria-prima reciclada ou reciclável cha-
ma cada vez mais a atenção do consumidor. Como 
exemplo, podem-se citar o caso da Bibi, que de-
senvolveu um modelo de sapato infantil que usa 
aparas da produção de outros sapatos. Outro caso 
é o da Insecta Shoes, que utiliza tecidos de peças 
de brechó como matéria-prima para seus sapatos.

O Prêmio Direções da Abicalçados vem pre-
miar empresas que inovaram e incorporam práti-
cas sustentáveis nos seus modelos de negócios 
alinhadas com os três pilares de sustentabilidade: 
ambiental, social e econômico. Foram, também, 
avaliados os resultados e os impactos gerados por 
essas práticas e sua dimensão. No fim, espera-se 
que as empresas premiadas tornem-se referências 
e motivem outras empresas a adotarem práticas 
sustentáveis em suas cadeias produtivas.

Como anda a Sustentabilidade?

SUSTENTABILIDADE ARTIGO

Tereza Cristina Melo 
de Brito Carvalho
Coordenadora geral do 
LASSU (Laboratorio de 
Sustentabilidade/USP)

Consumidor questiona 
cada vez mais a 
origem do produto 
que consome e sua 
destinação pós-
consumo
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Números alarmantes apresen-
tam uma realidade cada vez 
mais crítica em relação ao plane-
ta. Segundo dados divulgados 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 2016, quase 
sete milhões de pessoas mor-
rem anualmente por conta da 
exposição à poluição em am-
bientes internos e externos, 
com fatores agravantes que 
envolvem desde produção de 
energia, utilização de fornos, 
transporte e fornalhas indus-
triais até queimadas e outras 

causas. A organização também 
informou que  cerca de mil crian-
ças morrem por dia  devido a 
doenças transmitidas por água 
contaminada e imprópria para 
o consumo. Consciente desses 
fatores, do seu papel na socie-
dade e também do impacto que 
a sua atividade tem no meio am-
biente, a Usaflex criou o projeto 
Pegada Ecológica, vencedor do 
prêmio Direções Sustentabilida-
de de Médio e Grande Porte.

Acreditando que para a 
empresa ser considerada sus-

tentável ela precisa ser ecolo-
gicamente correta, economi-
camente viável e socialmente 
justa, a Usaflex deu o pontapé 
inicial com a estruturação do Co-
mitê de Sustentabilidade, forma-
do em 2013 por colaboradores 
que atuam nas áreas de Recur-
sos Humanos, Marketing, Jurí-
dico, Assistência Social, Segu-
rança do Trabalho, Medicina do 
Trabalho, Nutrição e Controla-
doria Financeira. Através desse 
comitê foi possível desenvolver 
a Pegada Ecológica – termo cria-

Pegada Ecológica da Usaflex 
reduz e compensa emissão 
de Gases de Efeito Estufa
A Usaflex criou o 
projeto Pegada 
Ecológica com o 
objetivo de compensar 
as emissões de CO2 
geradas pela atividade

MÉDIO/GRANDE PORTESUSTENTABILIDADE
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do pelos cientistas canadenses 
Mathis Wackernagel e William 
Rees e que, atualmente, é in-
ternacionalmente reconhecido 
como uma das formas de medir 
a utilização, pelo homem, dos re-
cursos naturais do planeta.

Pegada Ecológica
Para medir a Pegada Ecológica, 
são consideradas a emissão de 
gases de efeito estufa (principal-
mente o gás carbônico - CO2) na 
atmosfera e a presença de po-
luentes no ar, na água e no solo. 
Os resultados possibilitam uma 
estimativa de como o indivíduo, 
a empresa, a cidade ou o país 
utilizam os recursos naturais, 
conforme os hábitos de consu-
mo e estilos de vida. 

Durante os anos de 2014 e 
2015, o Comitê de Sustentabili-
dade da Usaflex, junto à Ecova-
lor – empresa de Consultoria e 
Assessoria em Sustentabilidade, 
realizou o inventário das emis-
sões dos Gases de Efeito Estu-
fa (GEE) utilizando a ferramenta 

GHG Protocol, que traz uma me-
todologia internacionalmente re-
conhecidapara emissão de CO2 
na atmosfera. O inventário que 
compila esse levantamento está 
sendo realizado em partes e, 
neste primeiro momento, foi fei-
to o levantamento das emissões 
através da combustão direta (ga-
solina e diesel) realizado através 
da frota e, também, a emissão 
de CO2 pelo consumo de ener-
gia elétrica.

Partindo para a ação
Após a realização do levanta-
mento da quantidade de CO2 
emitido pela frota e pelo consu-
mo de energia elétrica, a Usa-
flex verificou a necessidade de 
compensar a emissão dos GEEs, 
de maneira que as ações refe-
rentes às emissões causadas 
pela frota tinham como objetivo 
a redução e as emissões refe-
rentes ao consumo de energia 
visavam a compensação. Tendo 
em mente que as ações de redu-
ção estão diretamente ligadas à 

conscientização e necessitam do 
engajamento dos colaboradores 
e de acompanhamento, monito-
ramento e revisão constantes, a 
empresa deu início a uma série 
de ações dentro do Projeto Pe-
gada Ecológica.

Redução e compensação
Dentro do objetivo de redução, 
foram realizadas revisões de fro-
ta e logística, o que ocasionou 
na troca de alguns veículos anti-
gos por outros mais novos, com 
a tecnologia Economy. Além 
disso, palestras de conscientiza-
ção para os colaboradores que 
utilizam a frota foram ministra-
das em todas as unidades da 
empresa. Materiais educativos 
e explicativos sobre o consumo 
consciente foram distribuídos 
para os funcionários, além de 
tags educativas e colagem de 
adesivos nos interruptores, qua-
dros de luz, monitores e impres-
soras com frases de conscien-
tização. Com o intuito de gerar 
engajamento e motivar os cola-

boradores a participar da ação, 
foi lançado um desafio para, 
através do Programa de Ideias 
Inovaflex, analisar o ambiente de 
trabalho e identificar possíveis 
ações que resultem na redução 
do consumo de energia durante 
a jornada de trabalho.

Já quanto à possibilidade 
de compensação das emissões, 
foram distribuídas sementes de 
árvores nativas para os cola-
boradores realizarem o plantio 
voluntariamente, além da distri-
buição de materiais educativos 
e explicativos sobre a Pegada 
Ecológica.

Resultados
Entre os resultados, a empresa 
contabiliza o plantio de 6 mil árvo-
res nativas e a redução de 21,67% 
nas emissões de CO2 pela frota. 
Além disso, um dos principais in-
dicadores de resultados obtidos 
na etapa de compensação é o 
engajamento dos colaboradores, 
o que possibilitou à empresa atin-
gir a meta de plantio.

MÉDIO/GRANDE PORTE

Daniela Paula 
Colombo Schaefer
Diretora Jurídica da Usaflex e 
membro do Comitê de 
Sustentabilidade da empresa

Qual a importância do Prêmio Direções para a Usaflex?
Participar de uma premiação com esse alcance contribui para 
o fortalecimento da imagem da empresa, além de inspirar o 
desenvolvimento de todo setor calçadista com a divulgação 
das melhores práticas. Por meio dessa conquista é possível 
perceber que a semente da sustentabilidade, plantada pela 
Usaflex, já floresceu e está dando bons frutos. Sabemos 
que ainda temos uma longa trajetória pela frente e temos a 
confiança de que criaremos as condições necessárias para 
gerar valor e promover o desenvolvimento sustentável. 

Esse reconhecimento mostra que a Usaflex está no caminho 
certo e respalda o trabalho e a dedicação de todos os 
envolvidos. Certamente reforça nossa vontade de ousar 
e fazer sempre mais, seja na operação dos negócios, pela 
inovação e qualidade dos produtos ou pela estratégia 
baseada na sustentabilidade. São conquistas que nos 
inspiram a ir além!
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Pegada ecológica 
Usaflex

MÉDIO/GRANDE PORTESUSTENTABILIDADE

o desafio

a solução

Consolidar-se como uma 
empresa ecologicamente 
correta, economicamente 
viável e socialmente justa

Realização de um 
inventário das emissões 
Gases de Efeito Estufa 

(GEE) utilizando a ferramenta 
GHG Protocol, que traz uma 

metodologia internacionalmente 
reconhecida, medindo 
a emissão de CO2 na 

atmosfera
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Revisão das rotas da frota, além 
da troca de veículos por modelos 
mais econômicos e sustentáveis. 

Distribuição de materiais educativos 
e explicativos sobre o consumo 
consciente, além de palestras 

direcionadas para os colaboradores. 
Plantio de árvores com o objetivo de 

compensar a emissão de GEE

os resultados

Através do engajamento dos 
colaboradores, foi possível realizar 

o plantio de seis mil árvores nativas. 
Após a implantação das ações, 
houve a redução de 21,67% nas 

emissões de CO2 pela frota
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A sustentabilidade sempre fez 
parte da rotina e do trabalho 
dos empresários Mari Crim Cae-
tano e Rodrigo Dutra Mendon-
ça, idealizadores da Pitanga By 
Brasil. A marca levou o prêmio 
Direções Sustentabilidade na 
categoria Micro e Pequeno por-
te com o projeto Sandália Gla-
diadora Eco, o primeiro produto 
desenvolvido pela empresa e, 
até hoje, o mais solicitado pe-
las clientes.

Com mais de 25 anos de 
experiência no mercado de pro-
paganda e comunicação visual, 
a dupla sempre se destacou no 
quesito sustentabilidade, de-
sejando se inserir no mercado 
calçadista com um projeto que 
fosse além do comum. Aliar um 

produto esteticamente atrativo 
para o público feminino, que 
gerasse renda para pessoas 
com baixo acesso ao mercado 
de trabalho no processo produ-
tivo e com características eco-
logicamente corretas foram os 
motivadores para o desenvolvi-
mento da Sandália Gladiadora 
Eco. O modelo visa sintonizar 
um design que valoriza leveza 
e simplicidade, materiais reci-
clados e um processo de pro-
dução com geração de renda 
para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social.

Mercado em sintonia 
Mais conscientes da necessi-
dade de preservar o planeta, 
os consumidores estão cada 

vez mais atentos aos prece-
dentes dos produtos, o que 
gera interesse por artigos sus-
tentáveis. Segundo uma pes-
quisa realizada pelo Conselho 
Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(Cebds) e pela agência global 
Havas, em 2015, 85% da popu-
lação brasileira entende que o 
progresso não está em consu-
mir mais, mas em consumir me-
lhor (a média mundial é de 78%), 
enquanto 75% acredita que um 
consumo exagerado pode im-
por riscos ao planeta e à so-
ciedade, também superando a 
média mundial, que é de 70%.

O estudo também reve-
la que 86% dos consumidores 
estão prestando mais atenção 

Sandália Gladiadora Eco 
alia sustentabilidade, design 
e inclusão social
Dando oportunidade 
para detentas do 
Regime Semi Aberto, 
empresa produziu 
rasteira com materiais 
ecologicamente 
corretos 

MICRO/PEQUENO PORTESUSTENTABILIDADE
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ao impacto que os produtos 
podem causar no meio ambien-
te ou no campo social, de ma-
neira que 80% estão dispostos 
a pagar um pouco mais para 
adquirir produtos ambiental ou 
socialmente responsáveis.

Sustentável 
Com o objetivo de desenvolver 
um produto completamente 
sustentável, desde as maté-
rias-primas utilizadas até os 
envolvidos no processo de pro-
dução, os empresários perce-
beram um grande desafio, vis-
to a falta de oferta do mercado 
dentro desse segmento. A es-
colha por uma sandália rasteira 
se deu pela estética, leveza e 
design, e por ter um processo 
produtivo relativamente sim-
ples, com predomínio de traba-
lho manual na montagem final.

A composição da sandá-
lia passou por um processo de 
pesquisa que valorizou a busca 
por materiais ecologicamente 
corretos: a entressola foi desen-
volvida em cortiça natural pro-
veniente de fonte renovável no 
meio ambiente e a amarração 
da sandália é feita com tecido 
pet - produzido a partir da reci-
clagem de embalagens PET (po-
litereftalato de etileno). Quanto 
ao acessório utilizado, optou-se 
pelo côco e pela madeira de re-
florestamento no meio ambien-
te. Além disso, a embalagem do 
produto é feita com resíduos de 
jeans da indústria da moda ou 
papelão reciclado.

Empreendedorismo social
Na parte mais industrial do pro-
cesso produtivo, que é a cola-

gem da cortiça na entressola 
e solado, a marca optou por 
valorizar os micro empreendi-
mentos, onde foi possível aliar 
um custo mais acessível e, ao 
mesmo tempo, incentivar pe-
quenos negócios locais.

Já no processo de finaliza-
ção do produto, o que inclui a 
colocação do acessório, da ly-
cra e da embalagem, a empre-
sa vislumbrou uma maneira de 
colaborar em seu papel social, 
gerando renda para pessoas 
com baixo acesso ao mercado 
de trabalho. O público escolhi-
do para operacionalizar essa 
parte da produção foram mu-
lheres do regime prisional se-
mi-aberto e e mulheres de bai-
xa renda, moradoras da Ilha da 
Pintada, localizada na cidade 
de Porto Alegre/RS.

Retorno
Entre os inúmeros resultados 
contabilizados pela empresa, 
destaca-se o retorno imediato 
do investimento, que ocorreu 
já nos três primeiros meses 
com a venda de 75% dos pares 
produzidos no período. Contu-
do, o retorno não vem apenas 
em números: a possibilidade de 
poder auxiliar mulheres do regi-
me prisional em sua reinserção 
no mercado de trabalho, dan-
do a elas um sentimento de 
pertencimento social, além da 
valorização de micro empreen-
dimentos locais e a consciência 
de que a produção cumpre a 
sua parte diante do meio am-
biente são as grandes moti-
vações e inspirações dos em-
presários Mari Crim Caetano e 
Rodrigo Dutra Mendonça.

MICRO/PEQUENO PORTE

Mari Crim Caetano
Diretora Administrativa

Qual a importância do 
Prêmio Direções para a 
Pitanga By Brasil?
O prêmio Direções é de 
grande importância, pois 
incentiva os empresários, 
além de auxiliar na divulgação 
das empresas na mídia 
e, como consequência, 
colaborar para o crescimento 
das marcas. Para os 
empresários, é fundamental 
o reconhecimento fornecido 
por uma entidade do porte 
da Abicalçados. Como 
estamos começando no 
segmento calçadista, o 
prêmio se faz fundamental 
para que possamos mostrar 
ao mercado a qualidade, o 
fortalecimento da marca e 
chegarmos ao nosso objetivo: 
sermos reconhecidos nacional 
e internacionalmente. 
Trabalhamos a 
sustentabilidade por 
amor, porque gostamos e 
respeitamos a natureza. 
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Projeto Sandália 
Gladiadora – 
Eco Pitanga by Brasil

MICRO/PEQUENO PORTESUSTENTABILIDADE

o desafio a solução

Criar uma marca e uma 
coleção sustentável 

desde a matéria-
prima até o processo de 
produção, valorizando o 

empreendedorismo social e 
afirmando um compromisso 

com o meio ambiente
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Desenvolvimento da Sandália 
Gladiadora ECO, com materiais de origem 

sustentável e com uma produção que 
emprega mulheres do regime prisional 
semi-aberto e de baixa renda da Ilha da 

Pintada, em Porto Alegre/RS

os resultados

Uma coleção economicamente 
viável, sustentável e que colabora 

para o desenvolvimento social. Além 
disso, a empresa contabiliza um 

retorno financeiro surpreendente: 
75% dos pares produzidos foram 

vendidos nos três primeiros meses
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A confraternização em imagens

GALERIA SOCIAL

Cerimônia de premiação 
foi um grande encontro 
de lideranças setoriais, 
empresários e parceiros 
da indústria calçadista 
nacional. Confira algumas 
das presenças

Lideranças, empresários e profissionais do 
setor prestigiaram o evento

Alvaro Paz e Greice Cozer (Luz da Lua)

Carolina Rostirolla e Marco Copetti (Sebrae-RS)

Denise Pomje, Natália Bischoff, Caroline Willing 
e Mary Silva (Jorge Bischoff)  

Artur Vasconcellos (ESPM-Sul), Mariana Gomes 
(Apex-Brasil) e Genaro Galli (ESPM-Sul)

Caroline Coelho, Luís Coelho (Consultor) e Stefa-
ni Coelho (Ballasox)

Edela Land (Consultora), Juliana Behrend (Ca-
pelli Rossi) e Martin Behrend (Jornalista)

Bianca Carniel, Daniela Schaefer, Katiane de 
Sousa, Potira Amaral e Teresa Souza (Usaflex)

Cristian Schlindwein (Abicalçados) e Renato 
Klein (Piccadilly)

Equipe Braspress

Aline Santos, Linda Pienis, Ilse Guimarães, 
Silvana Dilly, (Assintecal) e José Fernando Bello 
(CICB)
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Gerson Ceschini (Consultor) e Luis Vieira (IBTeC)

Inajara Rocha e Nathalia Schneider (Calçados 
Malu)

Kitty Schmitt (Abicalçados) e Mauro Moraes 
(Jornalista)

Werner Müller Junior (Werner Calçados), Caeta-
no Bianco Neto (Sindijau) e Paulo Schefer (West 
Coast)

Heitor Klein (Abicalçados), no centro, e equipe 
da Caixa Econômica Federal

Jeferson Santos e Gilmar Dalla Roza (Couro-
moda)

Laís Fagundes (Dian Patris), Camila Oliveira 
(Abicalçados), Glaumir Pedro Kaiser e Caroline 
Kaiser (Dian Patris)

Luciana Girotto e Otávio Facholi  (Klin)

Ilse Guimarães (Assintecal) e Heitor Klein (Abi-
calçados) entregam certificado do Programa 
Origem Sustentável para Morgana Marca 
(Piccadilly)

Kento Kojima e Laura Madalosso (Insecta Shoes)

Letícia Sperb Masselli (Abicalçados), Maurício 
Bastos e Jéssika Yuri Otomo (Arezzo)

Marcos Dutra (Assessor Parlamentar), Cezar 
Müller (Fiergs) e Luis Amaral (Consultor) 
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Mari Crim Caetano e Rodrigo Dutra Mendonça 
(Pitanga by Brasil)

Moacir Berger de Souza (AICSul) e Etevaldo Zili 
(Abqtic)

Roberta Ramos (Abicalçados) e Fabiano Bladt 
(Usthemp)

Susana e Marlin Kohlrausch (Bibi)

Maria Patrícia de Freitas (Abicalçados) e Raul 
Klein (Kildare) 

Paulo Griebeler e Valdir Soldi (IBTeC)

Rodrigo Romani e Cássio Romani (Boaonda)

Vera Carina e Roberta Pschichholz (Exclusivo)

Maíra Brixner (Abicalçados) e Vinícius Dapper 
(Vinicius Dapper)

Ricardo Wirth (Wirth) e Cristian Schlindwein 
(Abicalçados) 

Ruísa Scheffel (Abicalçados) e André Henz (Kidy)

Wagner Aécio Poli (Pé com Pé) e Jéssica Fon-
toura (CICB)

GALERIA SOCIAL
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A imprensa, desde sempre, tem 
papel fundamental na divulga-
ção de pleitos do setor calçadis-
ta, funcionando com uma por-
ta-voz fundamental perante a 
sociedade e poder público. Desta 
forma, desde a sua primeira edi-
ção, em 2013, o Prêmio Direções 
Abicalçados premia a melhor ma-
téria setorial escrita no ano ante-
rior. Em 2016, o jornalista Martin 
Behrend, que comanda o portal 
Martin Behrend, foi o agraciado 
com a Melhor Matéria Setorial 
escrita ao longo de 2015.

 A reportagem “Dos longín-
quos mercados, passando por 
excêntricos destinos até os en-
dereços mais luxuosos: a con-
quista do mundo pelas marcas 
de calçados brasileiros”, produ-
zida por Behrend e publicada no 
portal em dezembro do ano pas-
sado, foi o material reconhecido. 
“Meu objetivo foi mostrar como 
as nossas marcas de calçados 

conquistaram espaços valiosos 
no mercado internacional, seja 
em destinos luxuosos, excên-
tricos ou distantes. São produ-
tos pensados e criados aqui no 
Brasil, muitos nos vales do Sinos 
e Paranhana, e que estão dis-
putando espaço em prateleiras 
com grifes consagradas”, explica. 
O jornalista ressalta que a expor-
tação é um processo extrema-
mente desgastante e delicado, 
com sutilezas que nem sempre 
são fáceis de vencer.” O glamour 
exportador fica no imaginário das 
pessoas. Levar nossas marcas 
mundo afora é uma tarefa des-
gastante e digna de pequenas 
epopeias. Felizmente, os cal-
çadistas aprenderam ao longo 
do tempo e, hoje, dão mostras 
convincentes da força do setor”, 
completa.

 
A matéria
Recheada de dados, a reporta-

gem vencedora conta a história 
de anos recentes das expor-
tações brasileiras de calçados, 
com a substituição gradual da 
chamada modalidade private 
label – quando o produto ex-
portado é comercializado com 
a marca do importador – para 
o embarque de sapatos com 
marca própria, levando o “Made 
in Brazil” para o planeta e crian-
do laços com consumidores de 
mais de 150 destinos.

Na matéria, Behrend desta-
ca a importância da exportação 
como estratégia perene das em-
presas e o apoio do programa 
Brazilian Footwear para o de-
senvolvimento do setor em nível 
internacional.

A matéria traz, ainda, os 
cases de sucesso de grandes 
e pequenas marcas nacionais 
além-fronteiras. Confira a ma-
téria completa em: http://bit.ly/
1ZAWb13. 

Martin Behrend escreve 
melhor matéria setorial em 2015
Recheada de dados, a 
reportagem vencedora 
conta a história de 
anos recentes das 
exportações brasileiras 
de calçados

JORNALISTA
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Interconexão. Rede. Cola-
boração. Essas são algu-
mas das palavras que de-
finem os relacionamentos 
pós revolução digital. As 
estruturas estão menos 
mecânicas e mais orgâni-
cas, menos lineares e mais 
distribuídas. A colaborati-
vidade ganha força, mos-
trando que a cooperação 
deve superar a concorrên-
cia e que, quando ocorre 
uma união de esforços, 
encontram-se soluções e 
resultados melhores.

A Abicalçados atua 
na vanguarda dessa nova economia, já que, como 
associação, tem como propósito principal traba-

lhar na defesa dos interesses 
de toda uma indústria. São 
33 anos de esforços que re-
sultam no crescente fortale-
cimento do setor calçadista 
brasileiro. Unir estratégias de 
um setor distribuído em diver-
sos estados, em um país de 
dimensões continentais, que 
produz os mais diversos tipos 
de calçados e que possui em-
presas de tamanhos e estilos 
variados é, no mínimo, desa-
fiador. Mas ao longo de sua 
história, a entidade provou 
que é possível.

Desde sua fundação, 
essa união faz parte de sua essência. A iniciativa 
para a criação da Adical, em 22 de abril de 1983, 

União é palavra de ordem
para o setor calçadista
Unir estratégias de um 
setor distribuído em 
diversos estados, em 
um país de dimensões 
continentais, que 
produz os mais 
diversos tipos de 
calçados, é desafiador

ABICALÇADOS

Roberta Ramos
Gestora de Projetos da 
Abicalçados
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partiu de empresários representantes de grandes 
empresas calçadistas da época, que perceberam 
que juntas, seriam mais fortes. Sete anos mais 
tarde, a organização, que nasceu voltada para o 
estado do Rio Grande do Sul, tornou-se nacional. 
A representatividade, agora como Abicalçados, 
aumenta, assim como a força do setor calçadista 
na economia brasileira.

Representar a indústria calçadista é ser por-
ta-voz de um setor que traduz em produtos toda 
a diversidade cultural do País. São calçados femi-
ninos, masculinos e infantis. Produtos esportivos, 
com foco em conforto, de couro, sintético ou bor-
racha. Uma incrível mistura de empresas que, so-
madas, produzem mais de 870 milhões de pares 
e movimentam mais de R$ 27 bilhões por ano. E 
é na Abicalçados que elas encontram o elo que 
une diferentes portes e perfis: inovadoras e tra-
dicionais, produtoras e vendedoras, criativas e 
clássicas, arrojadas e conservadoras, experientes 
e iniciantes. Um encontro da diversidade, que se 
completa, complementa-se e se soma. Um encon-
tro que fortalece a indústria e alavanca negócios.

Se o propósito da entidade é fortalecer as 
empresas e o setor calçadista brasileiro, fica cla-
ro que o trabalho não poderia ser feito individu-
almente. Desde o início, a Abicalçados trabalha 
para o coletivo e, assim, foi conquistando vitórias 
importantes durante sua história. Exemplo desse 
trabalho foi a aprovação da aplicação de uma ta-
rifa antidumping, que protege a indústria nacional 
das importações predatórias oriundas da China 
desde 2010. 

Olhando para oportunidades além-mar, em 
2000, a Abicalçados firmou uma parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). Desse encontro nas-
ceu o programa Brazilian Footwear, com o objeti-
vo principal de trabalhar as marcas brasileiras em 
mercados internacionais, como alternativa ao já 

tradicional private label (quando a produção é na-
cional, mas o calçado sai da fábrica com a marca 
do comprador estrangeiro).

Quando o coletivo supera o individual, somos 
capazes de grandes feitos. E é com o papel de 
fomentar essa união que a Abicalçados promo-
veu, no dia 28 de abril, o evento de premiação da 
quarta edição do Prêmio Direções. No evento, em-
presários e representantes de empresas respon-
sáveis por elevar os resultados da indústria calça-
dista receberam o reconhecimento pelo resultado 
do esforço em cinco categorias. Mas mais do que 
empresários e representantes do setor, o evento 
contou com pessoas que percebem que a cola-
boração supera a concorrência, e que acreditam 
que a troca de experiências e o reconhecimento 
de boas práticas podem apontar direções para um 
futuro de sucesso.

Olhando para 
oportunidades além-
mar, em 2000, a 
Abicalçados firmou 
parceria com a 
Apex-Brasil. Desse 
encontro nasceu o 
programa Brazilian 
Footwear, com o 
objetivo principal 
de trabalhar as 
marcas brasileiras 
em mercados 
internacionais, como 
alternativa ao já 
tradicional private 
label

ABICALÇADOS
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Vitrine do Brazilian Footwear tem mais 
de 800 compradores cadastrados

PLATAFORMA VIRTUAL

Critérios

Com o objetivo de aproximar as 
marcas brasileiras de calçados 
de compradores internacionais, 
em setembro do ano passa-
do, a Abicalçados, através do 
programa Brazilian Footwear, 
lançou a plataforma Vitrine 
Virtual. Funcionando no ende-
reço www.brazilianfootwear.com, 
o site original, em Português, tem 
ainda opções em Inglês e Espa-
nhol para facilitar a pesquisa dos 
compradores estrangeiros.

Com acesso fechado e 
exclusivo para compradores, 
agentes, distribuidores e mar-
cas cadastradas, o site vem 
aumentando o número de 
acessos a cada contagem. Atu-
almente são 40 marcas ativas e 
800 importadores de 150 países 
cadastrados, a maior parte dos 
Estados Unidos (10%). A coorde-
nadora de Promoção Comercial 
da Abicalçados, Letícia Sperb 
Masselli, explica que a busca 
pelo produto desejado é cus-
tomizada através de filtros por 
marca,  tipo de sapato, gênero, 
estilo, nicho, faixa de preço, ma-
terial, entre outros.

 
Como funciona?
As marcas participantes rece-
bem login e senha e podem atu-

alizar o perfil na Vitrine Virtual a 
qualquer momento. No site, as 
empresas publicam conceito de 
marca, estrutura fabril e, prin-
cipalmente, os seus produtos, 
sempre respeitando o timing 
internacional de compras. Os 
compradores interessados em 
conferir os produtos disponí-
veis se cadastram na platafor-
ma e recebem permissão para 
visualizar os calçados de cada 
marca. Garantido o acesso se-
guro, o comprador seleciona os 
produtos que mais lhe agradam 
e inicia uma negociação com a 
marca, com a possibilidade de 
retomar a sua seleção a qual-
quer momento, já que os calça-
dos escolhidos ficarão salvos em 
seu perfil e poderão ser aces-
sados novamente mais tarde. 
Letícia conta que, em menos de 
oito meses de funcionamento, a 
plataforma proporcionou quase 
60 seleções de modelos para 
pedidos que são finalizados em 
contato direto entre empresas e 
compradores. 

 Aos compradores, é possí-
vel efetuar o cadastro por meio 
do perfil no Linkedin, integrando 
dados básicos disponíveis na 
rede social com a plataforma e 
facilitando o processo de inscri-

ção. O acesso será possível tam-
bém via mobile, facilitando ainda 
mais a navegação dos usuários. 
A navegação de compradores 
na plataforma tem níves de 
acesso: em um primeiro momen-
to, compradores têm acesso li-
mitado às informações de cada 
marca, de forma que possam 
conferir apenas alguns produtos 
na vitrine. Para ter acesso com-
pleto, é necessário solicitá-lo às 
marcas de interesse, a partir 
daí podendo visualizar todas 
as informações disponibilizadas 
pelas marcas e inclusive fazer 
solicitações on-line. 

 Além de disponibilizar ima-
gens das coleções completas 

das marcas e vídeos com o calce 
do produto em vários ângulos, a 
plataforma inclui ainda informa-
ções institucionais sobre as em-
presas, como suas principais cer-
tificações, história e vídeo tour 
de suas fábricas, possibilitando 
que os compradores conheçam 
mais sobre as marcas com que 
farão negócios. Os compradores 
cadastrados também podem se-
lecionar suas marcas favoritas e 
receber automaticamente todas 
as atualizações feitas pela em-
presa na plataforma, como pre-
ços, novos modelos, produtos 
disponíveis em estoque, entre 
outros, otimizando a comunica-
ção entre as partes. 

Para participar da iniciativa a empresa precisa ser associada da Abicalçados 
e do Brazilian Footwear. A participação não tem custo extra. Alguns critérios, 
tendo em vista a qualificação do mecanismo, são exigidos às participantes:
 
- Produtos serem de origem “Made in Brazil”;
- Ter site bilíngue;
- Estar com o registro de sua(s) marca(s) vigentes;
- Ter profissional bilíngue que possa responder as demandas recebidas 
pelo site e possa negociar com os compradores;

- Possuir imagens de campanha e fotos de produtos em alta resolução, a 
serem adaptadas para os formatos/tamanhos requeridos na Vitrine Virtual;
- Possuir material sobre a empresa, marca e todos os textos requeridos em 
português, espanhol e  inglês;
- Ter tabela de preços em dólares;
- Possuir correlação de tamanho de calçados para os padrões USA/BR/EU.
 
As empresas interessadas em aderir à plataforma devem entrar em contato 
pelo e-mail paola.pontin@abicalcados.com.br ou pelo telefone 51 3594 7011.
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Relatório Anual Abicalçados: 
comunicando com transparência 
os resultados do setor

NOVIDADE

O que encontrar na publicação

Em sua primeira edição, o Re-
latório Anual Abicalçados 2015, 
lançado  oficialmente durante o 
4º Prêmio Direções, chega com 
o objetivo de comunicar com 
transparência aos públicos de 
relacionamento da entidade, 
e, em especial, aos seus asso-
ciados, as atividades, projetos, 
pleitos e, principalmente, resul-
tados alcançados pelo setor 
durante o último ano. 

A publicação reúne os 
principais números do setor, 
destaques do ano de 2015, con-
quistas, resultados de ações e 
projetos desenvolvidos, entre 
muitos outros. “É com orgulho 
que podemos afirmar, como é 
possível conferir no Relatório 
Anual, que apesar das tantas 
dificuldades enfrentadas pelo 
setor no ano de 2015, a indús-
tria calçadista brasileira somou 
importantes conquistas ao lon-
go do período, tanto em âmbi-
to nacional quanto em âmbito  
internacional. Apesar de ainda 
termos um longo caminho pela 
frente, encerramos mais um ci-
clo com a certeza de que quan-
do trabalhamos para um propó-

sito comum, o sucesso do grupo 
é a melhor consequência”, afir-
ma o presidente-executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein.

Abicalçados
Há mais de 30 anos na defesa 
do setor calçadista brasileiro, a 
Abicalçados é a entidade que 
representa a indústria calçadis-
ta nacional, atuando na defesa 
comercial e na busca de melho-

res condições competitivas de 
produção no Brasil. Atualmen-
te, as empresas associadas à 
entidade respondem por mais 
de 70% da produção nacional 
de calçados, sendo que, em 
2015, o número de membros 
aumentou em 18%, passando 
para 137 organizações. “Esta-
mos convictos de que os resul-
tados apresentados no Relató-
rio Anual 2015 foram possíveis 

graças ao envolvimento das 
empresas calçadistas que re-
presentamos e às parcerias 
que também trabalham em 
busca do desenvolvimento 
sustentável do Brasil”, aponta 
Klein.

O Relatório Anual Abicalça-
dos 2015 está disponível no site da 
Abicalçados e pode ser acessado 
pelo link www.abicalcados.com.br/
relatorioanual. 

- Informações sobre o setor e o papel da 
Abicalçados como entidade representativa;

- Pauta permanente da representação 
do setor junto ao governo e entidades de 
fomento;

- Principais conquistas alcançadas em 2015 
no âmbito de defesa comercial; 

- Apresentação e resultados de projetos 
e ações desenvolvidas ao longo do ano 
em áreas como promoção de imagem, 
promoção comercial e capacitação e 
desenvolvimento no Brasil e no exterior;

- Resultados do trabalho desenvolvido 
junto à imprensa e por meio de canais de 
comunicação proprietários;

- Apresentação de produtos e serviços 
disponíveis a associados Abicalçados 
de forma permanente, como assessoria 
jurídica e assessoria em informações de 
mercado;

- Calendário de ações e eventos do setor 
para 2016.
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Desde sua fundação, a Abicalçados trabalha com a missão de unir 

esforços pelo fortalecimento da indústria calçadista. Acreditamos 

que união é mais importante que concorrência e que, quando o setor 

trabalha por um propósito comum, o sucesso do grupo é a melhor 

consequência.

Queremos estar ao seu lado, ajudando seu negócio a crescer e 

se posicionar no mercado. Para isso, incentivamos a integração 

das empresas calçadistas e promovemos iniciativas com foco em 

representação, defesa, desenvolvimento e promoção do setor no 

Brasil e no mundo. 

A Abicalçados agradece pela confiança dos seus associados e convida 

quem ainda não faz parte dessa união de forças para saber mais em


