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O Talk Shoe é um projeto da Abicalçados que promove 
palestras objetivas, com temas atuais e relevantes para o 
mercado calçadista, durantes as principais feiras do setor. 

Experiência de marca, internacionalização e cocriação foram 
os temas destacados pelos palestrantes na última edição, 
que aconteceu na Francal 2017. 

HIGHLIGHTS



BRANDING É TUDO AQUILO QUE FALAM 

SOBRE SUA MARCA QUANDO VOCÊ SAI 

DA SALA.



• O compartilhamento está se sobrepondo à 
aquisição de produtos novos, principalmente 
nos setores de carros e imóveis.

• A moda genderless é cada vez mais procurada 
pelo consumidor, mas deve prezar pela 
autenticidade.

• Ter um DNA é imprescindível para o futuro 
das marcas, que não podem viver apenas de 
tendências e precisam oferecer um conceito 
único e uma experiência emocional. 

DIEGO COSTA PINTO 

TENDÊNCIAS EM BRANDING:
DO DNA À EXPERIÊNCIA DA MARCA.

• É necessário ter um bom posicionamento, 
entender bem o perfil do público e, 
principalmente, definir o que a marca quer ser.

• Não há mais fronteira entre on e off. O 
consumidor informa-se na internet para 
comprar o produto na loja física. As marcas 
devem treinar vendedores para não saberem 
menos que o consumidor no ato da compra. 

• O consumidor está cada vez mais atento 
às atitudes das marcas em relação meio 
ambiente, condições de trabalho dos 
funcionários, compromisso social etc. 

 

ACESSE A 
PALESTRA 
COMPLETA

Professor, doutor, 
consultor e pesquisador 
em comportamento de 
consumo

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7eklwd3VyQUZlQWc/view?usp=sharing


DESCOBRIMOS QUE A ACEITAÇÃO 

DOS PRODUTOS NO EXTERIOR TINHA 

POTENCIAL ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO 

EM EXPOSIÇÕES.



• Desenvolver produtos com qualidade para a 
exportação desde o início é um facilitador para 
entrar no mercado internacional.

• Participar de feiras e exposições e estar entre 
marcas de renome faz com que se conquiste 
a atenção de potenciais compradores 
internacionais.

• O processo de internacionalização exige 
esforço e estudo para a marca. 

• É necessário estudar o mercado onde a marca 
quer se inserir, entendendo que o branding 

DANIEL T. HAYASHI 

INTERNACIONALIZAÇÃO DE MARCA COM ALTO VALOR 
AGREGADO E DESIGN ORIGINAL: O CASO DA CIAO MAO.

atende a toda uma rede e que se deve estar 
em sintonia com todos os pontos de contato.

• É possível realizar bons negócios desde a 
primeira participação em feiras internacionais, 
desde que se tenha um conceito bem definido 
e lapidado. 

• Não é preciso ser uma grande potência 
para exportar. Uma marca pode ser bem 
construída, mesmo com baixo investimento, 
desde que conheça bem seu DNA, 
posicionamento e público.

 ACESSE A 
PALESTRA 
COMPLETA

Economista, gerente 
comercial e de marketing 
da marca de calçados CIAO 
MAO

http://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7Vkd5SkdDN3JJazA/view?usp=sharing


"A COCRIAÇÃO NÃO SÓ É IMPORTANTE 

PARA O PRODUTO, MAS É UMA 

FERRAMENTA QUE SERVE PARA 

QUALQUER TIPO DE PROCESSO DENTRO 

DA EMPRESA, DO DESENVOLVIMENTO 

ATÉ A COMUNICAÇÃO."



• O valor de um produto vai além da sua função: 
precisa também construir um envolvimento 
emocional com o consumidor.

• Deve haver um equilíbrio entre o que um 
produto custa e o que ele vale, sempre com 
foco na entrega de valor para o consumidor 
final.

• O mercado deve se orientar partindo das 
necessidades do público, em vez de criar um 
produto para depois pensar em como vendê-
lo. 

ARTUR VASCONCELLOS 

COCRIAÇÃO: ENVOLVENDO O CLIENTE
NA ENTREGA DE VALOR DA MARCA.

Administrador,
consultor e coordenador
dos programas de MBA
em Marketing da ESPM

• A cocriação enriquece o processo criativo, pois 
agrega diferentes pontos de vista gerando 
novas interpretações e ideias.

• É fundamental manter um diálogo contínuo 
com o consumidor, envolvendo-o na 
construção de soluções aderentes ao seu 
contexto. 

• Para um processo de cocriação efetivo, é 
necessário inovar, tanto nos métodos, quanto 
nos ambientes em que se constroem as ideias.

 

ACESSE A 
PALESTRA 
COMPLETA

drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7S09XZHZONHpaTVE/view?usp=sharing


"95% DAS FOTOS QUE PUBLICAMOS 

NO INSTAGRAM DA MARCA SÃO DE 

CLIENTES QUE EXPÕEM SUA SATISFAÇÃO 

COM OS NOSSOS PRODUTOS."



• A Usthemp foi vencedora duas vezes do 
Prêmio Direções da Abicalçados, na categoria 
design.

• A trajetória da marca mostra que é possível 
ter produtos totalmente criados a partir de 
parcerias, tanto dos consumidores como de 
profissionais.

• Como marca 100% sob demanda, é necessário 
construir um vínculo forte com o consumidor, 
criando valor emocional com o produto. 

• Zero origem animal: a proposta de valor da 

FABIANO BLADT
USTHEMP CO-CREATION: CLIENTE E
MARCA JUNTOS NA CRIAÇÃO DE CALÇADOS ÚNICOS.

marca também inclui estar em sintonia com 
causas sociais e ambientais, muito valorizadas 
pelo seu público.

• Upcycling: processo que consiste em 
transformar materiais que seriam descartados 
em novos produtos. 

• Coleções temáticas: o consumidor envolvido 
em temas relevantes para ele se torna um 
elemento fundamental no processo de 
criação.

 
ACESSE A 
PALESTRA 
COMPLETA

Administrador, CEO e 
criador da Usthemp Shoes 
e sócio da Falara Gestão de 
Marcas

drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7aVkzeXNQSkRpeU0/view?usp=sharing



