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O

1º Prêmio Direções Abicalçados, entregue durante o jantar comemorativo aos 30
anos da entidade no dia 18 de abril, não teve somente sete ganhadores e quatro destaques. Teve muito mais! Teve as mais de oito mil indústrias de calçados que atuam
no mercado brasileiro e que a partir do Prêmio tiveram um norte, uma direção sobre as melhores práticas de gestão em marketing, industrial, comercial e de design.
Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do setor através do reconhecimento
das melhores práticas de gestão nas categorias já mencionadas, o prêmio cumpriu com sua
função de fortalecer a imagem do setor calçadista nacional, estimulando a competitividade
de forma justa e coerente com os portes das empresas.
Trabalho
A distinção começou a ser trabalhada em dezembro do ano passado, foi apresentada nos principais polos calçadistas do Brasil e, aos poucos, foi angariando empresas que, ao
entenderem a proposta, perceberam a importância da iniciativa, não somente do ponto de
vista individual, mas no coletivo. Ficou claro que o caminho se torna muito mais facilitado
com a união de esforços, com a contribuição do trabalho de cada um para desenvolver o setor calçadista brasileiro como um todo.
Como poderemos conferir nesta revista especial, de forma aprofundada nos artigos dos
especialistas e também através dos cases vencedores, a excelência em gestão é uma condição fundamental para a sobrevivência das indústrias calçadistas num mercado cada vez
mais concorrido e, por vezes, desleal. Sob o ponto de vista técnico do competente comitê
jurado, foram destacados cases de sucesso que não devem ser somente seguidos, mas adaptados às realidades de cada empresa.
A Abicalçados está orgulhosa com os resultados alcançados e, acima de tudo, por representar um setor que se mostra um gigante frente às dificuldades impostas pelas condições do mercado atual. Parabéns aos ganhadores!
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Concepção

Premiação promove
o calçado brasileiro

C

om o objetivo de mostrar os
caminhos que orientam o crescimento da indústria, o Prêmio
Direções Abicalçados reconheceu as
melhores práticas do setor nas categorias Marketing, Comercial, Industrial e
Design. Além da premiação das melhores práticas de gestão, a iniciativa destacou dois projetos de sustentabilidade,
a melhor matéria jornalística sobre o
segmento, a personalidade setorial e o
sindicato calçadista com maior número de associados inscritos. Lançado em
meio às comemorações das três décadas
da Associação Brasileira das Indústrias

de Calçados (Abicalçados) o Prêmio obteve uma resposta positiva do mercado
brasileiro.
O início
A ideia de criar um Prêmio específico para a indústria de calçados não
era nova. Foi amadurecendo internamente na entidade até que, em meados de dezembro passado, a iniciativa
foi lançada na sede da Abicalçados, em
Novo Hamburgo/RS. Depois a proposta foi apresentada nos principais polos
calçadistas brasileiros. Nas palestras
foram frisados os temas de relevância

do Prêmio e a importância da adoção
de práticas de excelência que podem
desenvolver o setor mesmo em período
de dificuldades econômicas. Aos poucos
a ideia foi ganhando força no segmento industrial.
Então foi formado um comitê avaliador com renomados especialistas nas
respectivas categorias do Prêmio (alguns
deles emprestaram seus conhecimentos
para a publicação). O júri teve a difícil
missão de destacar as empresas que desenvolveram as melhores práticas, conforme os indicadores, resumidamente, listados a seguir:

7 <<

Direções de Marketing
O Prêmio Direções de Marketing reconheceu a empresa calçadista que, através de ações estruturadas de marketing,
tiveram incrementos significativos do
posicionamento de suas marcas no mercado brasileiro.
Direções Comerciais
O Prêmio Direções Comerciais premiou a empresa calçadista que, através de
ações estruturadas de promoção comercial, tiveram resultados significativos de
vendas no mercado brasileiro.
Direções Industriais
O Prêmio Direções Industriais contemplou a empresa calçadista que, através de ações inovadoras e de gestão
moderna desenvolveram sistemas ou processos produtivos altamente eficientes e
sustentáveis.

Direções de Design
O Prêmio Direções de Design premiou a empresa calçadista que desenvolveu atividades de design de forma integrada e que efetivamente adota a cultura de
projeto como uma estratégia empresarial.
Em cada categoria foram criadas
divisões para que a iniciativa contemplasse empresas de médio/grande e micro/pequeno portes. Porém, na categoria
de Design, o comitê jurado decidiu por
apenas uma empresa, de micro/pequeno porte, perfazendo um total de sete
ganhadores.
Premiações
Além do troféu 1º Prêmio Direções Abicalçados, os ganhadores tiveram a permissão para uso do selo
da respectiva edição, estão sendo divulgados nos canais de comunicação

do Prêmio e da Abicalçados (com destaque para esta publicação especial),
terão seus casos práticos promovidos
em universidades, escolas, congressos, seminários e outros eventos organizados pela Abicalçados e parceiros, e receberam duas inscrições para
o Curso Direções Abicalçados/ESPM,
além de um anúncio institucional –
com todos os outros vencedores - na
edição de junho da Vogue Brazilian
Footwear.
Já os Destaques Jornalista, Projeto de Sustentabilidade, Sindicato e
Personalidade do Setor receberam o
troféu Direções e divulgação nas mídias
da entidade.

Confira os vencedores:
Direções de Marketing Médio e Grande Porte: Dakota Nordeste
S.A (Kolosh)
Direções de Marketing Micro e Pequeno Porte: Natália Bischoff
(Loucos&Santos)
Direções Comerciais Médio e Grande Porte: Amazonas Componentes para Calçados S.A (Amazonas Sandals)
Direções Comerciais Micro e Pequeno Porte: PG4 Indústria de
Calçados e Artefatos Ltda (PG4 Galleria)
Direções Industriais Médio e Grande Porte: Calçados Bibi Ltda (Bibi)
Direções Industriais Micro e Pequeno Porte: Elisabete Mussi
(Santa Flor Calçados)

Direções Design Micro e Pequeno Porte: Ciao Mao Acessórios
e Comércio Ltda (Ciao Mao)
Destaque Projeto Sustentabilidade: Sindicato das Indústrias
de Calçados de Igrejinha (Caminho Sustentável) e Sindicato
das Indústrias de Calçados de Três Coroas (Projeto Dia de Sol)
Destaque Jornalista: Adair Santos (ABC Domingo)
Destaque Sindicato: Sindicato das Indústrias de Calçados de
Franca (Sindifranca)
Destaque Personalidade do setor: Ernani Reuter
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Luis Coelho_Tecnólogo de Produção de Calçados,
com especialização em Educação e MBA em Comércio Internacional.
Foi diretor do CTCCA, atual IBTeC e também diretor
dos cursos de Tecnologia do Calçado e do Couro na
Universidade Feevale.
Consultor empresarial do setor calçadista há mais
de 30 anos e coordenador da Fábrica Conceito na
Fimec e do Estúdio Fenac na Courovisão.

O justo reconhecimento das
boas práticas de gestão na
indústria de calçados

A

indústria de calçados brasileira
vem passando por um profundo
processo de transformação produtiva, com o objetivo de se adequar às
mudanças do mercado que, a cada dia,
torna-se mais e mais exigente. Não só em
aspectos de qualidade de produto, mas de
rapidez na entrega e na reposição, de atualização da modelagem e da introdução
de modernos conceitos de administração
do negócio.
Esta transformação inicia, logicamente, pelas grandes empresas, as quais
têm acesso amplo à informação, aos melhores fornecedores, aos grandes mercados de consumo e também têm equipe
preparada e capacidade econômica plena para investir. Depois segue pelas empresas médias, até chegar as pequenas
e micro. Estes dois últimos segmentos

possuem mais dificuldade de realizar a
modernização e tornar-se mais eficientes, pois a reduzida capacidade de investimento e as carências da empresa são
grandes limitadores.
Hoje a tecnologia de processo está
muito avançada, permitindo às empresas
serem muito eficientes, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos seus
produtos. Com o auxílio de ferramentas
informatizadas de gestão, o empresário
ou gestor tem a sua empresa na mão e
pode tomar decisões mais acertadas e
mais rapidamente. Tudo é muito rápido.
Não há mais tempo para indecisões, nem
se pode errar. Erros podem custar muito
caro, principalmente quando a empresa
produz altos volumes.
A inovação é o fator de diferenciação, num mundo onde a internet coloca

quase todos em um mesmo nível. Inovar em produto, em processo produtivo, na gestão de pessoas, na comercialização, enfim, inovar em tudo o que
for possível. Buscar sempre uma nova
maneira de fazer, de ver e de pensar. As
empresas de hoje fabricam calçados
com mais qualidade, mais rápido, com
menor custo e mais produtividade que
anos atrás. Isto se deve a novas maneiras de produzir, utilizando conceitos
modernos e, muitas vezes, inovadores
de gestão, com o auxílio de ferramentas informatizadas de planejamento e
controle de processo.
Para inovar não é necessário ser
grande. Empresas pequenas podem ser
muito inovadoras e eficientes. Basta
que o empresário tenha visão de futuro,
esteja aberto às novidades que o mer-
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“Para inovar
não é
necessário
ser grande.
Empresas
pequenas
podem
ser muito
inovadoras e
eficientes”
cado oferece e procure introduzir estes
novos conceitos de maneira planejada
e muito bem executada. Hoje o Brasil
encontra-se em posição de destaque
no cenário mundial, pois possui excelente tecnologia de processo e produto, uma cadeia de suprimentos muito
qualificada, mão de obra capacitada,
boa eficiência produtiva e o desenvolvimento das coleções torna-se dia a dia
mais profissional, com a introdução de
pitadas da cultura nacional, fazendo
surgir uma moda com uma cara muito
brasileira.
O respeito à natureza, a responsabilidade social e o desenvolvimento cultural são valores que as empresas devem
cada vez mais cultivar e divulgar, pois os
consumidores estão valorizando os produtos de empresas que seguem estes conceitos. Hoje em dia ser sustentável não é
modismo, nem é mera ação de marketing.
É estar atento à evolução do mercado é
desenvolver a consciência de que a empresa representa um papel muito importante na sociedade moderna.

Valorizar os seus colaboradores e
dar atenção à comunidade em que está
inserida, desenvolver programas de educação ambiental para sua equipe, ter um
processo de gestão eficiente dos resíduos industriais gerados, estimular projetos
ambientais na região e criar condições
para a evolução cultural dos trabalhadores são ações que trazem uma satisfação muito grande a todos os envolvidos
e não custa mais para a empresa. Pelo
contrário, a médio e longo prazo trazem
redução de custos e até chegam a vender
mais calçados.
As dificuldades para manter as empresas financeiramente sadias nos dias
atuais é muito grande. A competitividade do mercado atingiu níveis muito altos,
que exigem dos empresários uma grande
capacidade de gestão e uma criatividade
ainda maior. A legislação trabalhista e a
ambiental também são fatores que provocam investimentos e grandes transformações na forma de produzir. As novas
exigências em segurança de máquinas,
entre outros aspectos menos relevantes,
completam o quadro complexo que é empreender no setor no País.
Por outro lado, tudo isto tem feito
com que a indústria de calçados brasileira esteja num patamar muito elevado
em termos de condições de trabalho e de
imagem institucional. Estamos avançando significativamente como segmento
econômico e, a despeito das dificuldades
que o país vem enfrentando em função
dos reflexos da crise econômica que se
abateu sobre as economias desenvolvidas da Europa e América do Norte, estamos conseguindo manter os níveis de

produção e melhorando ainda mais a nossa eficiência.
E neste cenário, a Abicalçados vem
desempenhando um papel preponderante, liderando a política setorial, desenvolvendo ações e projetos para tornar a
indústria calçadista nacional ainda mais
alinhada com as boas práticas empresariais e, até mesmo, protegendo o segmento do comércio internacional desleal. Esta
atuação é reconhecida em todo o País e
também nas economias vizinhas, que
olham para cá com admiração, buscando
copiar as nossas iniciativas em prol da
cadeia produtiva do calçado.
Comemorando os 30 anos de existência, a entidade criou uma premiação
para reconhecer as iniciativas inovadoras
e eficazes das empresas calçadistas nacionais. Uma forma de destacar ideias e
ações que contribuam para a maior competitividade das empresas, mas também
de estimular que mais indústrias passem
a considerar a inovação e a sustentabilidade em seu planejamento. Especificamente no Prêmio Direção Industrial, a
Abicalçados procurou valorizar não só a
ideia inovadora e sua característica sustentável, mas também a contribuição
para o aumento da produtividade e da
qualidade do processo e do produto, respectivamente.
Parabéns à Abicalçados e à toda
a sua equipe pela magnífica iniciativa
e parabéns, também, às empresas que
tiveram a coragem e o desprendimento
de se inscrever para o prêmio. Esperemos que no próximo ano muito mais empresas participem da disputa. O setor só
tem a ganhar.
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Bibi: produção aliada
ao marketing
Uma das mais tradicionais indústrias de calçados infantis do Brasil, a Calçados Bibi, de Parobé/RS, foi a vencedora da categoria Direções Industriais – Médio e Grande Porte com um
projeto que visava ajustar as propostas de marketing e de produção da empresa.

O

projeto vencedor buscava a retomada do crescimento e a manutenção da participação de mercado diante da concorrência voraz dos
asiáticos. A saída encontrada foi a expansão através de uma rede de varejo própria.
Com relação às atividades de produção, o grande desafio estava ligado à
necessidade de desenvolvimento de um
catálogo de produtos ainda mais diversificado do que o existente até então, da
necessidade de imprimir maior velocidade na área industrial, com sincronismo e
precisão nas entregas. A contribuição da
função produção, neste caso, relacionava-se com a redução dos níveis de estoque
em toda a operação, e em especial, junto
aos futuros investidores clientes da rede
(no caso de franquias).

nacionais e internacionais no mercado brasileiro e na defesa da participação de mercado da Bibi. Objetivos:

Justificativa e objetivos
O projeto de reorganização do modelo industrial encontrava justificativa,
especialmente na preocupação com questões relativas à entrada de concorrentes

Layout
O modelo dos times foi reorganizado em um formato de “hélice”. A justificativa para adoção do formato veio da
possibilidade de maior aproximação en-

• Ampliar a flexibilidade das fábricas, permitindo a produção de baixos
níveis de escala e grande diversidade de
produtos na mesma linha;
• Conferir velocidade ao processo de atravessamento de produção, ou
no mínimo, buscar a manutenção do
lead time apesar do aumento da complexidade;
• Desenvolver grupos de trabalho
autônomos, com profissionais generalistas e polivalentes;
Implementação
No novo modelo proposto, os operadores foram reunidos em times de aproximadamente quatro operadores - especialmente no setor de costura -, e passaram a
produzir individualmente o par completo de calçado. Essa condição permitiria
maior flexibilidade e velocidade, à medi-

• Montar unidade de treinamento
estratégico para preparar operadores
polivalentes;
• Reestruturar layout nas unidades montando grupos menores de trabalho e instituindo acompanhamento
de produção e eficiência por operador;
• Iniciar processo de criação, avaliação e validação de indicadores ambientais, reforçando aspectos de sustentabilidade na operação.

da que, cada operador poderia estar trabalhando em um produto diferente.
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Com relação às
atividades de
produção, o grande
desafio estava ligado
à necessidade de
desenvolvimento
de um catálogo de
produtos ainda mais
diversificado
tre os colaboradores, visando uma etapa
de treinamento no posto de trabalho.
Seleção dos colaboradores
Para iniciar a reorganização das
plantas industriais foram escolhidos profissionais com elevados níveis de polivalência, capazes de desenvolver todas as
atividades de confecção do produto.

Ajuste de equipamentos
e processos
Ao final do período de observação inicial da planta, as adaptações consideradas
pertinentes foram implementadas. O pos-

to de trabalho recebeu adaptadores e guias
para combinação de trabalhos manuais e
automatizados e os processos que usavam
adesivos à base de solventes foram suprimidos das áreas de costura, exigindo ade-
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Visando mobilizar o
amplo conjunto de
fornecedores para
a nova realidade de
distribuição [...] foi
criado um sistema
de avaliação dos
fornecedores
quações de projeto (modelagem). As operações que exigiam sistemas de colagem
foram transferidas para grupos no final de
cada linha e adotou-se a utilização de sistemas de adesivo hotmelt.
Visando mobilizar o amplo conjunto
de fornecedores para a nova realidade de
distribuição, que exigia ainda mais agilidade e flexibilidade, foi criado um sistema
de avaliação de fornecedores. A partir de
2012, um encontro nacional de fornecedores foi organizado buscando o alinhamento das estratégias entre as duas partes da
cadeia. Em 2013 aconteceu a segunda
edição, sendo que o evento encontra-se
consolidado na agenda da Bibi. No encontro os três melhores fornecedores do ano
são agraciados com o Troféu Fornecedor
de Ouro, Prata e Bronze.
Expansão
Com o avanço dos trabalhos e a
evolução em torno do tempo de aprendizado dos grupos autônomos, percebeu-se
que os níveis de eficiência entre o modelo
em vigência, e a nova proposta se aproximaram. A qualidade não foi afetada,
mesmo nos momentos iniciais das atividades. Optou-se então, pela expansão
do modelo. Depois do modelo ser adotado na unidade do Rio Grande do Sul, foi

iniciado o mesmo processo na unidade
de Cruz das Almas, na Bahia. Lá, o projeto foi concluído em novembro de 2012.

nadores de calçados”. Esses colaboradores devem estar aptos, ao final de 1.200
horas de treinamento, a realizar todas as
operações de corte, costura, montagem e
expedição dos calçados.
Para esse projeto de treinamento foram contratados jovens aprendizes, com
idade próxima aos 17 anos, atendendo a
necessidade de formação de colaborado-

Treinamento
Instituiu-se na Bibi um setor de
treinamento que reproduziu o ambiente
fabril e está responsável por formar colaboradores chamados agora de “confeccioResultados

Evolução da Produtividade
85%
82,72%

83,53%

80%
79,8%

75%

78,8%

77%

76,28%

72,82%

70%

2006

2007

2008

2009
Ano

2010

2011

2012
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res para o novo processo e a legislação que
trata das cotas de menores aprendizes na
indústria. O novo setor de treinamento foi
chamado, a partir de 2010, de “Fábrica de
Talentos” e o conteúdo do projeto de treinamento foi elaborado em colaboração com o

SENAI. O mesmo treinamento foi adotado
na unidade da Bahia, porém com 1.608 horas. Lá, ele iniciou em fevereiro deste ano.
Sustentabilidade
Durante o processo de implantação

foi iniciado um trabalho de conscientização dos funcionários sobre o tema
sustentabilidade. Com a proposta a Bibi
aderiu ao Programa Origem Sustentável,
promovido pela Abicalçados em parceria
com a Assintecal.

Entrevista
Rosnaldo Inácio da Silva,
diretor de operações da Bibi

Qual a importância do Prêmio Direções para empresa?
O Prêmio Direções é especialmente importante para nossa empresa pois
evidencia e reconhece o esforço da nossa organização em busca de estratégias
singulares para manutenção e fortalecimento de nossas atividades no Brasil. O
reconhecimento oficial de uma entidade
de classe, organizada em meio a um dos
maiores clusters calçadistas do mundo,
com análise imparcial e julgamento adequado de diversos casos práticos é contributivo para atestar se nossa orientação
estratégica é coerente com os rumos do
setor calçadista no mundo.
Por que a empresa decidiu se inscrever no concurso?
A inscrição do 1º Prêmio Direções
Abicalçados foi uma decisão que objetivou
a busca pela análise e julgamento de nossas estratégias, através de participação

em igualdade de condições com outros
casos de sucesso dentro do nosso setor.
Como avalias a relevância da iniciativa para o setor calçadista brasileiro? Como ela pode ajudar na disseminação de melhores práticas de gestão?
A relevância desta iniciativa encontra-se ligada a natureza de nosso setor.
Originalmente estamos organizados em
forma de um arranjo produtivo complexo,
conhecido como cluster. Este tipo de arranjo produtivo possui forte necessidade de
articulação, que normalmente produz relacionamentos com processos simultâneos
de cooperação e competição. Neste caso,
entidades como a Abicalçados possuem
um papel fundamental para estimular a articulação, elevar o nível do debate e do desempenho industrial de nossas empresas.
A disseminação das melhores práticas de gestão identificadas em nosso setor
poderá ser objeto de abordagem em even-

tos futuros, tanto em seminários junto às
principais feiras do setor, como outras atividades dentro de universidades de programas de desenvolvimento propostos
pelas entidades ligadas ao setor.
Deixe uma mensagem para o setor
calçadista brasileiro
Penso que o desenvolvimento de
nosso setor passa pela capacidade de cooperar e competir de forma simultânea.
Espero que nas próximas edições do Prêmio Direções, um número ainda maior de
empresas possa se congregar em torno
desta causa. Nossas estratégias de competição, outrora ligada às condições locais, não encontrarão mais soluções simples. Neste novo cenário, compartilhar
conhecimento poderá ser uma grande
fonte de vantagem competitiva relevante em nosso setor, especialmente diante
da concorrência mundial, liderada pelos
países da Ásia.
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Santa Flor: qualidade
e eficiência na produção
Localizada em Jaú/SP, polo calçadista encravado no interior de São Paulo, a Santa Flor
Calçados comemora o recebimento da 1ª edição do Prêmio Direções Abicalçados na categoria Direções Industrias - Micro e Pequeno Porte. Com o case Inovando somos sempre
competitivos, a jovem empresa, criada em janeiro deste ano, conseguiu mais do que dobrar a sua produção em poucos meses (de 600 para 1,5 mil pares/dia).

C

om o objetivo de aumentar a produção para 1,5 mil pares por dia, a
empresa buscou recursos na automação e na consequente redução de custos com mão de obra. Na época foram
avaliadas várias máquinas de corte, montar bico, meio e traseiro, fornos e prensas.
Além da necessidade de um menor número de funcionários para a atividade, a
iniciativa reduziria o desperdício de matérias-primas, como couro, adesivo, sola e
outros componentes.
Com a aquisição dos equipamentos
para automação da produção (máquina
de corte automática, sistema CAD, máquina de montar bico semiautomática,
máquina de montar enfranque e traseiro e
injetora de sola), o próximo passo foi a capacitação técnica dos operadores, auxiliares e gerentes. A modernização da fábrica
trouxe consigo o aumento da qualidade,
produtividade, a satisfação dos colaboradores e economia de recursos financeiros
e matéria-prima.
A implementação começou pelo setor de corte onde, segundo a empresa, era

Justificativa
* Manter a qualidade como
foco de produção, garantindo
a fidelidade e satisfação dos
clientes fidelizados;
* Reduzir gastos com a
folha de pagamento, riscos de
acidentes de trabalho e tempo
de produção;
* Reduzir os atrasos nas entregas
dos produtos;
*Reduzir o desperdício de
materiais.

gerado o maior índice de atraso e desperdício de materiais. Com a aquisição da
máquina de corte automática veio a necessidade do sistema CAD. A iniciativa
proporcionou ganho de espaço físico, redução de oito funcionários para atividade,
o menor desperdício de matéria-prima e
perfeição na qualidade dos cortes e marcação, já que a máquina digitaliza a pele,

descartando imperfeições de acordo com
a classificação.
Já a máquina de montar bico semiautomática desempenha a programação de numeração e modelos, trazendo
agilidade, qualidade e perfeição. Segundo
Danival Mussi, responsável pelo projeto,
até antes de sua aquisição, esse processo precisava de pelo menos dois funcionários, onde um passava cola e outro
montava. “Hoje, é necessário apenas um
bom operador, pois a máquina dispensa
a quantidade de cola programada para
cada modelo, fazendo com que o calçado
fique mais livre de solventes e adesivos”,
explica.
A Santa Flor também adquiriu a
máquina de montar enfranque e traseiro, substituindo o trabalho que antes era
executado por quatro funcionários por um
operador e uma máquina, garantindo efetivo corte de gastos com mão de obra, excessos de adesivos e materiais estragados.
Por fim, foi comprada uma injetora
de sola, que segundo o projeto, foi uma
das melhores aquisições para a empre-
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A automação
do corte
dos couros
gerou uma
economia de
cerca de 20%
na matériaprima
sa, já que o custo da sola era altíssimo e o
desperdício muito grande. Com essa aquisição também foi resolvido o problema de
prazos pela agilidade do processo. Como
a injetora produz a quantidade necessária
para atender a demanda diária, com total
exclusividade de materiais e qualidade garantida, o resíduo é zero.
Resultados
Os resultados alcançados com a automação da fábrica foram satisfatórios.
No desenvolvimento da modelagem, houve a redução da mão de obra
auxiliar do modelista, que ficava destacando as peças dos modelos, desenhados por ele. Neste campo, também
existe a condição de fazer os mesmos
modelos com milímetros de diferença, exclusividade que é um diferencial
competitivo.
A automação do corte dos couros
gerou uma economia de cerca de 20% na
matéria-prima, bem como a redução dos
resíduos gerados. Além disso, foi registrada
uma economia significativa nos gastos

com facas de corte para modelos específicos, que duravam menos de seis meses e
não possibilitavam alterações. O cálculo
é que a cada 250 pares produzidos, economiza-se um metro quadrado de couro.
A redução maciça de mão de obra
foi um diferencial importante, já que a
empresa conseguiu mais do que dobrar a
produção com o mesmo número de funcionários (46). Na montagem, por exemplo, com a aquisição da máquina de fechar
enfranque e traseiro, o número de pesso-

A modernização
da fábrica trouxe
consigo o aumento
da qualidade,
produtividade,
a satisfação dos
colaboradores e
economia
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A redução
maciça de
mão de
obra foi um
diferencial
importante
as envolvidas caiu de cinco para apenas
um operador.
Registra-se, ainda, a substituição
do forno de secagem e reativação para a
operação de colagem. Antes do novo equipamento, um funcionário era designado
apenas para tirar o sapato do trilho de
montagem e colocá-lo no secador. Com o
novo secador acoplado no trilho de montagem esse funcionário não é mais neces-

sário. Neste campo, a economia de 50%
em EVA deve ser destacada.
Uma das mais modernas tecnologias
adquiridas foi a injetora de sola, que proporcionou exclusividade nas solas que antes
eram compradas de terceiros, a pontualidade no fornecimento, melhor qualidade,
tonalidade padronizada, entre outros.
Por fim, o sistema de controle de
produção auxiliou no processo total,

desde o início com o cadastro de modelo, consumos, compras, produção, faturamento, contas a receber e a pagar e
relatórios.
Com os investimentos em maquinário, além da economia financeira já
explicitada, houve uma redução nos acidentes de trabalho através da adequação a NR 12, trazendo mais segurança e
tranquilidade para o operador.
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Entrevista
Danival Mussi,

diretor da Santa Flor

Qual a importância do Prêmio Direções para empresa?
Reconhecimento de um projeto sério e audacioso, inovador que trouxe ótimos resultados, tanto financeiro quanto
produtivo, e garantiu ao nosso produto
maior rapidez no desenvolvimento e qualidade na produção, com manufatura enxuta em todos os sentidos.
Por que a empresa decidiu se inscrever no concurso?
Fomos convidados pelo Sindicato
das Indústrias de Calçados de Jaú em conjunto com o Senai, que nos incentivou a

inscrição, por conhecerem nosso processo tecnológico.
Como avalias a relevância da iniciativa para o setor calçadista brasileiro? Como ela pode ajudar na disseminação de melhores práticas de gestão?
Competição saudável para reinventarmos processos produtivos, hoje
ultrapassados, mas ainda muito utilizados nas fábricas em geral, destacando que a concorrência não é só na venda de produtos, e sim, no início de sua
fabricação, desde seu desenvolvimento.
Que esse tipo de projeto sirva para todo

o setor, na troca de informações industriais e comerciais, pois só é possível
com a união do setor calçadista, que na
região de Jaú não existe e, tenho certeza, que se existisse, alcançaríamos
resultados mais eficientes em menor
tempo de trabalho.
Deixe uma mensagem para o setor
calçadista brasileiro
Que o setor encontre na união das
indústrias, a solução para o desenvolvimento de novas técnicas e procedimentos
industriais, fortalecendo cada vez mais o
setor calçadista brasileiro.
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Lúcio De Carli_Graduado em Administração de Empresas pela UFRGS e Pós-Graduado em Marketing pela FIA /USP.
Possui mais de 10 anos de experiência em planejamento de atividades
promocionais, liderança de equipes comerciais em empresas multinacionais
como Souza Cruz, Unilever, Danone e
Procter&Gamble.

A importância da boa
gestão comercial

+

Aumento
da rentabilidade

Execução de preços

Fundamentos de vendas

Aumento
das vendas

Visibilidade

Objetivo Comercial

Cabe ao
profissional de
vendas explorar
ao máximo todas
as ferramentas
disponibilizadas
pela indústria

Pré-Requisitos
Pré-requisitos

• Equipe de vendas capacitada		
• Correto fluxo de informações entre equipe comercial e interna
• Presença dos gestores em loja		

Execução de promoções

tas disponibilizadas pela indústria no
momento da negociação. Para que isso
ocorra, é fundamental que os desafios
enfrentados diariamente pelos vendedores estejam presentes nas discussões
internas da empresa e sejam traduzidos
em novas oportunidades de vendas. A
indústria que melhor desenvolver este
fluxo de informações terá um diferencial
competitivo.

Disponibilidade de produto

O

mercado da moda é um segmento extremamente dinâmico e em
constante evolução. Novas tendências, tecnologias e a alta competitividade do setor determinam a velocidade
das mudanças. Enfrentar constantemente o desafio de se adaptar a novos cenários é um preceito básico para profissionais e indústrias aumentarem as suas
vendas. Cada vez mais, a gestão focada
da equipe comercial e a correta execução das estratégias nos pontos de venda serão fundamentais para conquistar
um maior percentual do mercado e garantir uma rentabilidade saudável para
o negócio.
É fundamental para a indústria calçadista ter o controle detalhado das atividades comerciais da empresa. Afinal de
contas, são os vendedores que transmitem e traduzem todo esforço das equipes
de produção, distribuição, design e mar
keting. Cabe ao profissional de vendas
explorar ao máximo todas as ferramen-
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Muitas indústrias calçadistas ainda persistem no erro de não participar
ativamente do processo de vendas, repassando a responsabilidade de execução das atividades comerciais da empresa exclusivamente para o representante
e, grande parte das vezes, sem verificar
a real efetividade das mesmas.
Ter uma equipe comercial focada e

presente no dia a dia da loja é fundamental para incrementar o desempenho do
negócio. Para facilitar este entendimento, elaboramos alguns questionamentos
que devem ser respondidos durante a
visita ao mercado. Dividimos os tópicos
entre os quatro principais fundamentos
de vendas que funcionam como pilares
do objetivo comercial:

Disponibilidade de produto:
Estou presente nas principais lojas do meu segmento?
Qual a velocidade de implementação das novas coleções
e inovações?
O mix de produtos oferecido é o adequado para cada perfil de loja?
Existe muita ruptura (falta de produtos) em loja?
Tenho estoque suficiente em loja para suprir eventuais oscilações de demanda em períodos de promoção, campanhas de
vendas e sazonalidades?
Visibilidade em loja:
As campanhas de marketing e o material de merchandising
estão sendo executados da maneira correta nas lojas?

Cada vez mais o mercado reconhecerá as iniciativas comercias e os profissionais que traduzirem as estratégias
desenvolvidas nas fábricas em soluções

Muitas
indústrias
calçadistas
ainda persistem
no erro de
não participar
ativamente do
processo de
vendas

O produto está disponível e visível nos melhores espaços da
loja (maior fluxo de pessoas)?
Existe algum produto em destaque na vitrine? A exposição
traduz o conceito da marca?
Execução de Preços:
O preço executado está de acordo com o planejado?
Qual o posicionamento de preço dos principais concorrentes?
Execução de Promoção:
As promoções são implementadas de maneira eficiente?
Qual o retorno ou aumento das vendas que a promoção
está gerando?
É uma venda adicional à atividade comercial?

práticas e inovações para o consumidor
final. O Prêmio Direções reforça esta tendência: reconhecer a qualidade das práticas e estratégias. Iniciativas como esta,

promovida pela Abicalçados, divulgam
e disseminam a qualificação das indústrias e profissionais do setor calçadista
brasileiro. Boas vendas!
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Amazonas Sandals: um projeto
comercial ousado
Diante de um mercado nacional competitivo, com líderes fabricantes de flip flops
posicionados no mundo inteiro, a Amazonas Sandals aposta no desenvolvimento
sustentável do produto como diferencial de mercado.

Q

ualidade, design e responsabilidade ambiental são três pilares
fortes da marca, que desde 2011
vem conquistando consumidores mundo
afora. Ano em que os brasileiros também
começaram a conhecer essa nova opção
em calçado. Por meio de um audacioso
projeto de marketing e comercial, a Amazonas Sandals hoje é vendida de norte a
sul do País em pontos de venda, lojas próprias e e-commerce. Estratégia que levou
a empresa a ganhar o prêmio Direções Comerciais Médio e Grande Porte com o case
Projeto de Expansão Comercial.
Cenário
Maior fabricante de componentes para calçados, móveis e embalagens
da América Latina, o Grupo Amazonas
tem em sua marca de solados e adesivos
Amazonas a mais lembrada entre os consumidores brasileiros e a segunda mais

lembrada no mundo, tendo componentes
exportados para os cinco continentes. Em
setembro de 2011, esse gigante despertou para um novo mercado: a fabricação
de sandálias de borracha, conquistando
também direto o consumidor final. Em
seu processo de produção, a Amazonas

Sandals reaproveita a borracha utilizada
em todos os produtos do Grupo Amazonas,
que, após tratamento, segue para o desenvolvimento das flip flops. Esse primeiro
momento da produção define o conforto
com tecnologia de alto nível.
Conquistada a qualidade, é hora de
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A equipe
interna de
desenvolvimento
da Amazonas
Sandals busca
referências na
fauna e na flora
brasileira

aprimorar o design. A equipe interna de
desenvolvimento de Amazonas Sandals
busca referências na fauna e na flora brasileira, na cultura do povo mais carismático do planeta. Renata Americano, Chris
Guerra, Sabrina Sato e outros nomes de
peso também apostaram em Amazonas
Sandals, desenvolvendo linhas exclusivas
para o público brasileiro.
Implementação
O projeto comercial de fabricação da
Amazonas Sandals iniciou em 2011 com
a participação da marca na feira internacional Pititi Magic, na Itália.
Na primeira fase, em agosto de
2011, Amazonas Sandals apoiou-se no
know how do Grupo Amazonas para atestar qualidade e tradição de 65 anos de
empresa. O lançamento nacional foi uma
surpresa para o mercado, que conhecia
Amazonas como fabricante de private
label para grandes marcas brasileiras e
internacionais, assim como responsável
pela fabricação de importantes marcas
de flip flop nacionais, hoje concorrentes
de Amazonas Sandals.

O ano de 2012 foi importante para
apresentação comercial de Amazonas
Sandals, quando estabelecimentos brasileiros de pequeno, médio e grande porte apostaram no potencial comercial de
Amazonas Sandals e ofereceram, a seus
consumidores, esta mais nova opção de
flip flops. Após a participação na Francal 2012, um novo universo se abriu para
Amazonas Sandals: as lojas próprias. Em

formato de quiosques, levaram ao público toda identidade visual e conceitual da
marca, que além de confortável, imprime
brasilidade em cores, formas e anatomia.
Começa a partir dai o processo de
expansão com abertura de lojas próprias
em Franca, João Pessoa e Belo Horizonte.
Os quiosques, assim chamados, são espaços onde o consumidor consegue enxergar
a diversidade de cores, tiras e texturas de
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Estabelecimentos
brasileiros
apostaram
no potencial
comercial de
Amazonas
Sandals e
ofereceram, a seus
consumidores,
esta mais nova
opção de flip flops

Amazonas Sandals; além de ter valorizada a linha ECO, com modelos de sandálias
biodegradáveis desenvolvidas a partir de
material reciclável.
No final de 2012, a Amazonas Sandals apostou também em fortes investimentos de relações públicas por meio
da parceria com Sabrina Sato, durante o
Carnaval do Rio de Janeiro, e na divulgação em importantes players do mercado,
como o Grupo Doria entre outros.

Toda esta base de marketing, comercial e mercadológica foi decisiva para
a implementação do projeto de franquias,
em operação em 2013, assim como um
forte posicionamento mercadológico entre consumidores do Brasil e do mundo.
O posicionamento foi decisivo também
para a conquista da concorrência para
a fabricação das Sandálias Oficiais da
Copa das Confederações FIFA e da Copa
do Mundo 2014, assinadas com design e

know how de Amazonas Sandals e o Grupo Amazonas.
Resultados
Atualmente a Amazonas Sandals
tem 380 pontos de vendas ativos no
Brasil. A marca conquistou posicionamento de mercado do lojista e do consumidor final. Em até dois anos serão
175 lojas no Brasil, além da expansão
internacional que se dá na parte de pro-
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jetos através dos parceiros na China e
Austrália, que contarão com as lojas até
meados de julho.
Em 2013, Amazonas Sandals ainda dará mais um passo nesta história de
sucesso: oferecerá aos empreendedores

brasileiros a oportunidade de abertura
de franquias Amazonas Sandals, processo iniciado em 2012 com a abertura de
quiosques. Hoje somados, são quatro unidades em todo o Brasil, com previsão de
abertura de outros 50 até o fim de 2013.

É neste cenário que o Grupo Amazonas e
sua mais nova aposta, Amazonas Sandals,
apresentam seu projeto de expansão comercial, audacioso, exato e milimetricamente estruturado, focando o mercado
brasileiro e o internacional.

do nacional e internacional, recebendo
desde o inicio feedbacks positivos de que
sempre estivemos no caminho certo. Por
este motivo ficamos confiantes em nos
inscrever no Direções, pois temos certeza do caráter inovador e comercialmente positivo o qual temos concretizado
resultados.

que é necessário fazer para se aprimorar,
crescer e obter êxito, cada qual em sua necessidade. E isso inclui, certamente, melhores práticas de gestão e pesquisa, que
é o caminho necessário para alinhamento
e sucesso de todos os processos.

Entrevista
Ariano Novaes,

gerente de marketing

Qual a importância do Prêmio Direções para empresa?
Ter nossos projetos reconhecidos
pelo setor calçadista é algo muito importante para o Grupo Amazonas, que apostou em Amazonas Sandals e hoje colhe,
com êxito, resultados positivos. Vejo o
Prêmio Direções como um marco setorial,
que além de coroar, também incentiva o
mercado, a pesquisa e a qualidade da indústria nacional. Uma honra ter conquistado o Prêmio!
Por que a empresa decidiu se inscrever no concurso?
O projeto germinou em 2008 e, em
2011, foi colocado em prática no merca-

Como avalias a relevância da iniciativa para o setor calçadista brasileiro? Como ela pode ajudar na disseminação de melhores práticas de gestão?
Ter reconhecimento é o ponto de
partida para uma autoanálise. O Prêmio
pode servir como incentivador para que
cada indústria olhe-se e reflita sobre o

Deixe uma mensagem para o setor
calçadista brasileiro.
Buscar incessantemente por inovações, informações e tecnologia – não há
outro caminho a ser seguido, diante de
um mercado voraz e competitivo. Acreditar e apostar no melhor também faz parte
deste percurso, que hora pode ser difícil,
hora positivo, e que sempre segue para o
caminho do sucesso.
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PG4 Galleria: na conquista
de novos mercados
Mostrar-se ao mercado e dar sustentabilidade na distribuição para garantir um lugar de
destaque no concorrido mercado varejista brasileiro. Esse foi o caminho trilhado pela
PG4 Galleria que faturou a categoria Direções Comerciais Micro e Pequeno Porte com o
case Novos Mercados. A PG4 Indústria de Calçados e Artefatos, de Franca, São Paulo, viu
na diversificação dos canais de venda uma saída para continuar firme no que melhor
sabe fazer: produzir calçados masculinos de qualidade e com design.

F

undada em 2007, a PG4 Calçados tinha uma proposta comercial clara: atingir grandes redes,
que em um primeiro momento trariam
facilidades comerciais devido ao volume de compras. Com um mercado para
explorar, ao longo dos dois primeiros
anos, a empresa identificou sérios problemas na distribuição, como a alta
concorrência por preço, concentração,
forte impacto da sazonalidade setorial,
produto com baixo valor agregado, baixa identificação com a marca por parte
do consumidor final e distribuição sensível a preço.
O cenário ainda foi agravado pela
acentuada queda nas exportações e o
aumento das importações de calçados
chineses favorecidos pelo câmbio. Tudo
isto somado à crise financeira de 2007
a 2009, quando várias incertezas pairavam pelos Estados Unidos, arrastando-

-se pela Europa. Com toda essa desarticulação comercial, a PG4 redesenhou,
no final de 2008, seu plano mercadológico com dois pilares estratégicos:
Novos Mercados, com o objetivo de dar

Já não era
mais possível
continuar
vendendo para os
mesmos canais,
uma vez que o
preço médio do
produto passou
de R$ 49 para R$
73 em uma troca
de coleção

capilaridade e sustentabilidade na distribuição; e Novos Produtos, mudando
drasticamente o desenvolvimento de
produto.
Planejamento
Com seu plano de ação reestruturado, o macro objetivo do projeto foi
criar valor e sustentabilidade nas ações
comerciais. Dentro do plano Novos Mercados, a PG4 desenhou sua presença nas
principais vitrines do País, com uma
distribuição saudável e linear. As metas foram milimetricamente pensadas
para criar uma aproximação junto a esse
canal e, ao longo do tempo, dar início à
construção de um processo de maturidade comercial.
Foram, então, criadas metas de
participação em estados, mapeamento
e pulverização de clientes, alinhamento do planejamento estratégico com o
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A PG4 não está
mais nas mãos de
poucos clientes e
agora consegue
trabalhar mais
aliviada, contando
com uma rede de
canais do sul ao
norte do País

dimensionamento estruturado nessa
nova etapa. A equipe comercial também
foi renovada e ficou com três agentes de
negócio alinhados à proposta.
Implementação
Várias ações conjuntas foram iniciadas em 2009 para colocar em prática essa nova postura da empresa, entre
elas viagens ao exterior para realizar
pesquisas, mudança de produto, mape-

amento e prospecção de novos canais,
estruturação da equipe de vendas, investimento em maquinário e mão de
obra, além da primeira participação
em uma feira, no Espaço Top Fashion
da Francal. Todas essas ações permitiram criar um impacto positivo na busca de um novo posicionamento junto
ao mercado.
A brusca mudança na distribuição dos canais era o maior desafio, pois

A brusca mudança
na distribuição dos
canais era o maior
desafio, pois a
empresa precisava
criar um amibiente
inovador a atrativo
para o cliente
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A nova postura
da empresa
demandou
viagens ao
exterior para
realizar pesquisas,
mudanças de
produto, entre
outros elementos.
a empresa precisava criar um ambiente inovador e atrativo para o cliente.
Quebrar o próprio paradigma interno
foi crucial nesse processo de mudança.
Foi preciso ousar e acreditar que todas
as mudanças concomitantemente iriam
surtir um resultado positivo dentro do
novo canal prospectado. Em linhas gerais já não era mais possível continuar
vendendo para os mesmos canais, uma
vez que o preço médio dos produtos passou de R$ 49 para R$ 73 em uma troca
de coleção.
Os resultados
A concentração da distribuição
que existia até 2008 ficou no passado da PG4. Frente aos novos moldes de
distribuição desenhados pelo projeto, a
comercialização deixou de ser restrita a
alguns varejistas e passou a ser expandida por diversos estados brasileiros.

Em 2007, por exemplo, a base de clientes era apenas de oito lojas, sendo que
as seis principais correspondiam a 96%
da comercialização da PG4. Em 2009,
depois da implementação das ações, a
base saltou para 85 clientes, mas mesmo assim, os seis principais eram detentores de 75% das vendas.
Situação que mudou claramente a
partir de 2010, quando a empresa pas-

O sucesso das
estratégias
comerciais se
justifica, então,
pelo crescimento
sustentável com
capilaridade
comercial

sou a trabalhar com 119 canais e os seis
primeiros eram responsáveis por 36%
da comercialização. O ritmo foi mantido
em 2011 e chegou a 2012. No ano passado a base de clientes estava em 4845 e
os seis principais canais detinham apenas 29% das vendas. Ou seja, a PG4 não
está mais nas mãos de poucos clientes e
agora consegue trabalhar mais aliviada,
contando com uma rede de canais do sul
ao norte do País.
A participação deixou de ser concentrada em poucos clientes em um
único estado para vários pontos de venda em diversas regiões, criando equilíbrio e consistência na comercialização,
além da própria força propulsora de divulgação da empresa dentro do setor
calçadista. O sucesso das estratégias
comerciais se justifica, então, pelo crescimento sustentável com capilaridade
comercial.
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Entrevista
Giuliano Spineli Gera,
diretor

Qual a importância do Prêmio Direções para empresa?
O Prêmio Direções estabeleceu
um novo marco estratégico em nossas
ações comerciais, pois corrobora, através
do case que apresentamos, que todas as
ações comerciais desenhadas ao longo
dos anos nos proporcionaram uma distribuição seletiva e qualitativa. A conquista
do prêmio nos fez criar novas expectativas para as ações futuras ao mesmo tempo em que reconheceu toda a estratégia
até aqui desenhada.
Por que a empresa decidiu se inscrever no concurso?
Ficamos sabendo através do Sindifranca e queríamos compartilhar nossa estratégia comercial para ser avaliada junto
às demais do mercado, como uma forma
de compreensão e entendimento se o que
estávamos fazendo seria algo diferente e
concreto.
Como avalias a relevância da iniciativa para o setor calçadista brasileiro? Como ela pode ajudar na dissemi-

nação de melhores práticas de gestão?
Vejo hoje em dia a comercialização do Private Label muito forte, o que,
por consequência, têm causado um grande desconforto na estratégia das ações
comerciais. Hoje mais incisivamente
as indústrias perderam a força de criar
“marcas” e passaram a ser prestadoras de
serviços. Isso tem causado um esvaziamento na consistência das ações comerciais junto ao mercado num primeiro momento. Perder um ponto de venda ficou
fácil, pois o mercado “Private” não enxerga a indústria e, sim, somente a “marca”
que este consumidor se identifica. Desta
forma para o lojista comprar de A ou de
B irá depender de variáveis que irão definir o diferencial desta indústria. Quando
nos referimos ao esvaziamento, num primeiro momento, queremos justamente
dizer que com as mudanças de mercado
que vêm ocorrendo, cada vez mais a indústria calçadista precisará disseminar
práticas de gestão mais profissionais e
atualizadas, como:
* Conhecer profundamente os canais que pretende atuar;

* As estratégias comerciais e de desenvolvimento de produto deverão cada
vez mais andar em sintonia;
* Surpreender o cliente com diferencial em produto, agilidade, qualidade,
suporte e pontualidade;
* Aproximar-se do canal e do PDV
para criar uma sinergia entre o que o cliente precisa e o que você está oferecendo;
* Trabalhar melhor os ciclos curtos;
* Melhorar e acompanhar a comunicação entre os envolvidos.
Acredito muito na relevância desta
iniciativa a partir do momento que tais
ações criem um interesse coletivo e, que
possam servir de “benchmarking” para o
setor através dos cases de sucesso.
Deixe uma mensagem para o setor
calçadista brasileiro.
Sempre referencio o crescimento
do Ser nas suas dimensões profissionais,
pessoais e espirituais com uma frase de
Albert Einstein: “A mente que se abre a
uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original”.
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Branding: o marketing além
da propaganda

O

s cases da categoria Direções
de Marketing apresentados no
Prêmio Direções Abicalçados revelam o amadurecimento das indústrias
calçadistas em relação à abordagem de
marketing. O entendimento reduzido
das funções de marketing como apoio à
comunicação abre espaço para um leque
de práticas contemporâneas que abrangem branding, trademarketing e ações digitais. Os cases vencedores revelam que
a construção de marcas sólidas é o caminho para a conquista de diferencial competitivo. Dessa forma, o branding passa
a ocupar um papel fundamental nas empresas de sucesso.
Possuir uma marca forte vai além de
ter um naming (nome) ou uma logomarca conhecida; contempla a construção
de um conceito diferenciado e relevante
para o público que a marca pretende se relacionar. A conquista de uma marca forte
oferece uma vantagem para as empresas
em comparação aos seus concorrentes à

medida que as marcas mais desejadas
adotam preço premium, estabelecem laços emocionais com os clientes criando
maior lealdade de compra, além de fortalecerem a relação com os canais de distribuição, como os lojistas.
Uma das etapas fundamentais para
o trabalho de branding é a formulação
da identidade da marca, ou seja, o conceito central dela, as associações desejadas para a marca. Esse conceito posteriormente será posicionado no mercado
a partir de ações estruturadas que contemplem os inúmeros pontos de contato
que o mercado tem com a marca, como o
ponto de venda, as redes sociais, as mídias convencionais e, obviamente, a experiência com o próprio produto, neste
caso o calçado.
Vale lembrar que o pré-requisito básico para a construção de uma marca é ter
um produto de qualidade que transmita
experiências relacionadas ao posicionamento traçado para a mesma. Os cases

vencedores na categoria marketing apresentam esta preocupação. Além de um
trabalho consistente de comunicação,
as empresas tiveram a preocupação de
desenvolver e adequar seus produtos às
reais necessidades do público-alvo. Os
produtos passam de simples calçados a
artigos de desejo.
A preocupação com o canal de distribuição também esteve presente nestes

Uma das
etapas
fundamentais
para o trabalho
de branding é
a formulação
da identidade
da marca, ou
seja, o conceito
central dela
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O branding se
revela como um
guarda-chuva
nas estratégias
de marketing
das empresas
vencedoras,
abrangendo
e amarrando
estratégias de
desenvolvimento
de produto
casos. Uma vez que o ponto de venda representa um importante ponto de contato dos consumidores com as marcas, não
basta somente que as empresas realizem
um belo trabalho de produto e comunicação, elas devem cuidar também da imagem da sua marca no canal. Lembre-se: o
que a comunicação promete, o ponto de
venda entrega, e é nessa dimensão que
o comprador tem a real experiência com
a marca. Os canais de venda devem ser
encarados não como simples meios de
distribuição, mas como alternativas para
construir experiências que reforcem o conceito traçado para a marca. Diante desta
lógica, o ponto de venda não deve se resumir a um simples ponto de compra, deve
ser transformado em um ponto de experiência. Os cases vencedores seguem essa
abordagem, apresentam ações de visual
merchandising que tornam suas marcas
realmente presentes nas lojas.
Portanto, o branding se revela como
um guarda-chuva nas estratégias de mar

keting das empresas vencedoras, abrangendo e amarrando estratégias de desenvolvimento de produto, ações no ponto
de venda e estratégias de comunicação
cruzadas. Lembrando que um estrategista de marca deve ter a responsabilidade
de apresentar a marca da melhor forma
possível, onde quer que ela esteja, seja no
interior de uma loja, nas mídias sociais ou
em um editorial de moda.
Acredito que a fronteira do marketing nas empresas calçadistas brasileiras
esteja na construção de marcas sólidas e
no desenvolvimento de produtos com design autoral, trabalho que envolve dedicação e competência da área de marketing
das indústrias. O marketing tem, acima de
tudo, a responsabilidade de fornecer subsídios para orientar a empresa para o mercado buscando construir uma proposta de
valor sólida. Assim, não pode limitar-se à
elaboração de ações de comunicação, mas
deve ter um papel preponderante na identificação dos movimentos do mercado e

Vejo no Prêmio
Direções
Abicalçados
uma iniciativa
nobre, que
promove a troca
de experiências
entre as
empresas do
setor
no desenvolvimento de estratégias empresarias. Para finalizar, gostaria de destacar que vejo no Prêmio Direções Abicalçados uma iniciativa nobre, que promove
a troca de experiências entre as empresas
do setor, o que beneficia não somente os
vencedores do prêmio, mas todo o setor
calçadista brasileiro, apresentando direções de como as empresas podem se tornar mais competitivas.
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Kolosh: retomada da força
Um dos gigantes de calçados do Brasil, o Grupo Dakota, venceu a categoria de Direções de Marketing Médio/Grande Porte com o case: A retomada da força da marca
Kolosh. O case, que atende a todos os critérios estabelecidos em regulamento, contextualizou a ação, que atingiu resultados quantitativos e qualitativos acima das
metas estabelecidas em planejamento.

O

ano de 2010 foi promissor para
o setor calçadista. Impulsionado pelo aquecimento do mercado interno, as vendas de sapatos registraram naquele ano o melhor resultado
da década. Nesse ano ainda, o governo
baixou uma lei que tentava coibir a importação de calçados esportivos. Nela,
o tênis fabricado em alguns países da
Ásia (liderados obviamente pela China)
era sobretaxado.
Com todo esse cenário de crescimento econômico, amadurecimento do
mercado interno e confirmação de grandes eventos esportivos, como Olimpíadas e Copa do Mundo, o Brasil se tornou
a “bola da vez”, atraindo grandes investimentos dos principais players do setor
(nacionais e internacionais) e gerou dois
grandes movimentos no mercado: a reinvenção das marcas brasileiras e o aprimoramento tecnológico.

Com esse panorama econômico,
tecnológico e mercadológico, o Grupo
Dakota parou para repensar seu produto,
foco mercadológico, target e posicionamento dessa linha no portfólio da empresa. O cenário de mercado indicava novos
caminhos a serem considerados para a
evolução da marca Kolosh.
A Kolosh vinha sendo uma marca de
grande desempenho no portfólio do Grupo Dakota até 2008, quando por um erro
de leitura de mercado perdeu o foco em
razão de extensão malsucedida e frentes
de atuação que resultaram na queda da
performance financeira da marca.
Em pesquisa realizada em 2009, a
marca estava sendo percebida de uma maneira geral como sem identidade clara e internalizada. O estudo ainda identificou a
posição das marcas existentes no mercado
em um mapeamento qualitativo do segmento de tênis. Os entrevistados identifi-

caram cinco territórios: marcas premium,
marcas de skatista/surfista, marcas esportivas, marca tradicional e marcas menos
famosas, onde incluíram a Kolosh.
O planejamento
Em 2010, a partir das análises empreendidas pelo Grupo Dakota, foi defini-

O cenário
de mercado
indicava
novos
caminhos
a serem
considerados
para a
evolução da
marca Kolosh
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do um planejamento estratégico para a
marca Kolosh, com os seguintes nortes:

de produção com o novo posicionamento
da marca no segmento de tênis em 2011.

Visão: Tornar a Kolosh reconhecida
como uma das mais lembradas e amadas
marcas de tênis do Brasil.
Missão: Estabelecer Kolosh como
tênis unissex no mercado brasileiro, surpreendendo com produtos inovadores e
inteligentes garantindo assim o futuro
da marca.
Objetivo de marketing: Retomar a
força da marca Kolosh no Universo Dakota gerando um novo ciclo de resultados no
portfólio de marcas da empresa.
Meta: Gerar um incremento de 50%

Implementação
O projeto de reposicionamento da
marca considerou o alinhamento de todos os eixos do composto de marketing,
a partir de seu novo norte estratégico:
ser um tênis com visual bonito e inovador, para homens e mulheres jovens que
vivem em constante movimento. Assim
surgiu o Duo Action, a primeira linha de
tênis com tecnologias Air Fusion, Spring,
Amorteck, com solado de alta resistência – Extra Rubber, cabedal em material
tecnológico e formas diferentes para pés

Norte
estratégico: ser
um tênis com
visual bonito
e inovador,
para homens
e mulheres
jovens que
vivem em
constante
movimento
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Duo
Transforma impacto
em impulso.

Duo Action é a tecnologia
de dupla ação da Kolosh
que aprimora os seus
movimentos, transformando impacto em impulso.

Air Fusion

Spring

Amortek

Extra Rubber

Cabedal PU

Uma cápsula de ar de alta
resistência, que absorve por
completo o impacto, sem
deformar, dissipando a energia
em toda sua extensão.

A estrutura em A.M.T. vazado
é leve e maximiza a absorção
de impacto, respondendo
rapidamente ao transformá-lo
em impulso.

A palmilha confeccionada
em EVA com tecido de
poliéster é anatômica e
proporciona maior
conforto.

O solado de borracha
antiderrapante é
super-resistente e tem alto
poder de aderência para
passadas mais seguras.

O cabedal em tecido
tecnológico facilita a
transpiração proporcionando
conforto. A pintura especial
confere um visual único.

masculinos e femininos, projetado para
ser leve, confortável e ter uso no dia a dia.
A segunda ação do plano foi a mudança da identidade visual da marca. A
nova logomarca trouxe a cor laranja, para
gerar a percepção de vitalidade, entusiasmo e positividade e a cor preta no lettering, tornando o namimg mais masculino,
elegante e visualmente destacado, seguindo o padrão das marcas consagradas
no segmento.
Para a definição e validação de uma
estratégia de comunicação para a marca, a Kolosh promoveu uma concorrência entre agências colocando o seguinte
desafio: Como tornar a Kolosh um player
conhecido e reconhecido no segmento de

tênis a partir do seu reposicionamento de
negócio? A agência vencedora apresentou como solução a criação de uma nova
categoria dentro do segmento de tênis:
o Smart Tênis. A partir de então, foi executado um projeto de branding alinhando com o novo discurso da marca seu
público interno, o trade, o consumidor e
o mercado.
Com essa nova estratégia competitiva, o Grupo Dakota estabeleceu a diferenciação da marca Kolosh junto ao
consumidor e trade, em um mercado altamente competitivo, considerando uma
abordagem inteligente e inovadora de
oferta e, por isso, merece ser reconhecido
nesta premiação.

A marca
Kolosh
resgatou a
confiança
junto ao trade
ao construir
uma nova
categoria,
a do tênis
inteligente

Resultados
A estratégia de reposicionamento da marca Kolosh atingiu resultados
acima do esperado. Em 2011, teve um
incremento de 78% na produção da
linha e uma evolução de 1000% no
lucro líquido de 2009 a 2012. O faturamento cresceu 45% e o preço médio 10%.
Além disso, a marca Kolosh resgatou a confiança junto ao trade ao
construir uma nova categoria, a do tênis inteligente, abrindo espaço junto às
principais redes de varejo e magazines
do Brasil. É hoje a terceira marca em faturamento e rentabilidade no portfólio
do Grupo Dakota.

Ref.: C0053
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I N T E L I G E N T E É T E R M A I S C O R E S.

Houve uma
evolução de
1.000% no
lucro líquido
de 2009
a 2012. O
faturamento
cresceu 45%
e o preço
médio 10%

O Kolosh MultiColors alia design moderno com conforto e praticidade.
O tênis tem zíper, fechamento com elástico, palmilha com amortecedor
especial e, é claro, muitas cores para você experimentar.
SAC (54) 3281.8090 www.kolosh.com.br

facebook.com/kolosh

Entrevista
Melissa Medeiros,
gerente de marketing

Qual a importância do Prêmio Direções para empresa?
O prêmio foi muito comemorado.
Realmente o Case da Kolosh foi um trabalho de muito estudo e dedicação, uma
retomada num cenário difícil, onde cada
vez é mais difícil o crescimento e o reposicionamento das marcas através de
ações muito bem estruturadas.
Por que a empresa decidiu se inscrever no concurso?
Porque acreditava muito no projeto e na força do Case. É muito importante dividir as conquistas e os aprendizados. Hoje as empresas precisam

valorizar iniciativas como essa, para que
cada vez mais empresas consigam colocar o que estão fazendo. No nosso setor temos muitos cases vitoriosos, mas
que muitas vezes não conseguem sair
da empresa.

precisamos dividir os feitos e unir forças. Acredito que conseguimos aprender muito com cases vitoriosos. A grande diferença do nosso setor hoje são as
“pessoas”. Elas que fazem a diferença, e
conseguem transformar o todo.

Como avalias a relevância da iniciativa para o setor calçadista brasileiro? Como ela pode ajudar na disseminação de melhores práticas de
gestão?
Acredito muito nesse formato de
“compartilhamento”, onde conseguimos
colocar detalhadamente o caminho percorrido pela marca. Hoje cada vez mais

Deixe uma mensagem para o setor calçadista brasileiro
O setor calçadista brasileiro está
evoluindo muito em todos os aspectos.
Isso faz com que cada vez mais busquemos a profissionalização das práticas
como um todo. A empresa Dakota orgulha-se muito de poder fazer parte desse
avanço e desse processo.
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Loucos & Santos: lançamento
e consolidação da marca
O case, que mostra a evolução rápida da marca, recebeu a distinção na categoria Direções de Marketing Micro/Pequeno Porte. Foi num contexto de tensão dos grandes centros financeiros, retração de mercados e concorrência agressiva que o Bischoff Creative
Group apresentou ao mercado a marca Loucos & Santos.

F

rente às profundas modificações
no cenário econômico internacional decorrentes da crise iniciada
três anos antes, 2011 ficou marcado pela
queda no Produto Interno Bruto de inúmeras nações, sobretudo europeias. No
âmbito político, o Brasil empossou Dilma
Rousseff, que em função da alta na inflação, restringiu o crédito no mercado, elevando a taxa de juros para um patamar
final de 12%.
No setor calçadista, houve perda de
mercados no exterior, mas o consumo interno conseguiu superar o PIB, graças ao
aumento do poder de compra das famílias. Dados divulgados pela Abicalçados
apontaram uma escalada de aproximadamente 40% no valor das importações
em 2011, e mercados importantes se
fecharam ao Brasil ou foram tomados
por competidores de países com forte

intervenção estatal e condições de trabalho muito precárias, além de moedas
alegadamente desvalorizadas de forma
artificial.
Com o fortalecimento do projeto
de franquias da grife Jorge Bischoff, a
empresa percebeu a necessidade de reestruturar sua distribuição. Era preciso
conceder aos franqueados determinado
grau de exclusividade em seus mercados
de atuação e, ao mesmo tempo, preservar
a sólida parceria com lojas multimarcas
já muito identificadas com o estilo sofisticado da grife, o relacionamento personalizado e a forma de fazer negócios da
empresa.
Contando com um parceiro produtivo, a empresa entendeu que lançar uma
segunda marca seria a melhor resposta
para a equação que se apresentava.
Nascia, assim, a Loucos & Santos.

Planejamento da marca
O papel de cada marca no Grupo é
bem definido: a grife Jorge Bischoff atinge um público upscale que valoriza o luxo,
a sofisticação e a exclusividade, com perspectiva atemporal. A Loucos & Santos, por
sua vez, acompanha os movimentos da
moda, sem perder a característica autoral.
A primeira coleção da Loucos & Santos foi a Primavera-Verão 2012. No intuito de abastecer as lojas multimarcas em
mercados atendidos por franquias Jorge
Bischoff – iniciando um movimento gradativo de substituição – a marca traçou
metas arrojadas: além de responder por
20% da produção do grupo em 2011, a
Loucos & Santos deveria responder por
35% dos pares produzidos em 2012.
O perfil delineado para a marca exige um conjunto de características bastante específico: produtos que a consumidora
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O lançamento
da segunda
marca
impôs novas
contratações e
mudanças de
ordem prática
faça questão de usar, tanto pelo apelo visual, quanto pelo conforto. O lançamento
da segunda marca impôs novas contratações e mudanças de ordem prática. No entanto, as equipes de Desenvolvimento de
Produto da Jorge Bischoff e da Loucos &
Santos compartilham o mesmo ambiente de trabalho, a fim de incentivar o intercâmbio de ideias.
Identificada a oportunidade de lançar uma nova marca, alguns aspectos mereceram especial consideração: a nova
marca não poderia concorrer diretamente com a Jorge Bischoff; seria preciso seduzir lojistas familiarizados com a Jorge
Bischoff a apostarem na nova marca; e
a nova marca precisaria oferecer perceptíveis diferenciais em relação à concorrência.
Para equalizar esses aspectos,
chegou-se ao conceito de uma marca jo-
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Como
diferenciais,
as apostas
foram na própria
assinatura
do designer
Jorge Bischoff
e num
posicionamento
“cult”, flertando
com a arte e a
cultura
vem e ousada, capaz de acompanhar em
tempo real os movimentos da moda, mas
com o mesmo compromisso de qualidade,
prazos de entrega e relacionamento com
os lojistas. Como diferenciais, as apostas
foram na própria assinatura do designer
Jorge Bischoff e num posicionamento
“cult”, flertando com a arte e a cultura.
Aliadas a um preço médio ainda premium,
porém cerca de 20% menor que o da grife
JB, tais características compuseram uma
identidade sem paralelo no mercado.
Comunicação e posicionamento
Em meados de 2011, a Loucos &
Santos foi apresentada em Belo Horizonte/MG, paralelamente ao Minas Trend, e
também em Gramado/RS, no Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC).
Mas o grande momento foi mesmo na
Francal, em São Paulo/SP, com a conquista
de ampla visibilidade. No material divulgado à imprensa, formadores de opinião
e blogs de moda, foram valorizados o con-

ceito da marca e a chancela do designer
Jorge Bischoff.
Porém o setor de Marketing movimentou-se ainda antes do lançamento
da marca, a começar pelo nome e pela logomarca da Loucos & Santos. A dualidade

da nomenclatura faz referência à genialidade. Na identidade visual, as asas e a
auréola expressam a divindade, a pureza
e a santidade, enquanto a cartola traduz
a “loucura” de mestres, filósofos e outros
personagens representativos da história
humana. Da união desses ícones nasceu
a logomarca da Loucos & Santos – uma
representação única da loucura e da santidade que convivem em harmonia.
A poesia também permeia o universo da Loucos & Santos, com lugar nas mídias digitais, em catálogos e até nas caixas de sapatos da marca. O tom é leve, no
entanto, para combinar com as referências pop que marcam presença nas suas
campanhas publicitárias e até na Loucos
& Santos Concept Store, em Gramado/RS.
Resultados
Fundamentada num minucioso trabalho de planejamento, a marca Loucos
& Santos superou as metas definidas em
planejamento: em 2011, com uma única
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coleção, respondeu por 20% da produção
do Bischoff Creative Group. No ano seguinte, já representava 38% da produção
total. Para 2013, a projeção é de que a Loucos & Santos cresça em torno de 70% em
relação a 2012), respondendo por 42% do
previsto pelo grupo para o ano.
Com seu conceito arrojado, a marca jovem também conquistou uma nova
fatia de mercado para o Bischoff Creative
Group, ao mesmo tempo em que permitiu
ao parceiro produtivo (H. Kuntzler) ampliar a produção diária e inaugurar novas
plantas, gerando centenas de novos empregos no setor.

Entrevista
Jorge Bischoff

designer e proprietário

Qual a importância do Prêmio Direções para a empresa?
Avaliamos a importância do Prêmio
Direções sob os aspectos de público interno e externo:
• internamente, porque incentiva e
valoriza as equipes e profissionais da empresa, que veem reconhecidas as estratégias e ações por eles desenvolvidas para
o sucesso do projeto Loucos & Santos;
• externamente, porque possibilita
compartilhar com toda cadeia calçadista, as práticas adotadas para desenvolver
oportunidades, criando projetos que pos-

sam acrescentar valor à empresa e seus
negócios.
Por que a empresa decidiu se inscrever no concurso?
Como uma empresa orientada para
criar oportunidades e projetos arrojados,
a participação no concurso foi uma forma de compartilhar nossa filosofia com
o mercado e, claro, buscar a avaliação e
o reconhecimento técnico para a gestão
deste case. A credibilidade e o respeito
creditados à Abicalçados só reforça a importância dessa participação.

Como avalia a relevância da iniciativa para o setor calçadista brasileiro?
Como ela pode ajudar na disseminação
de melhores práticas de gestão?
A proposta do prêmio foi muito acertada. Valorizar práticas de gestão assertivas e compartilhá-las só tem a contribuir
com o desenvolvimento do setor calçadista nacional e o seu desenvolvimento.
Somos uma das grandes forças econômicas brasileiras e a busca constante pelo
aperfeiçoamento deve nortear o trabalho de entidades representativas como a
Abicalçados.
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Luís Cláudio Portugal do Nascimento_ Graduado
em Desenho Industrial e Comunicação Visual na Esdi
(UERJ) e Mestre em Concepção de Novos Produtos
na ENSAM (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) de Paris. Doutor com pesquisa direcionada para
o ensino do Design, pela New York University.
É professor e pesquisador da FAU-USP.

Design não agrega valor ao produto.
Design é o produto
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uitos defendem a ideia, bastante aceitável, de que a presença
do design na cultura de uma
dada sociedade, como a brasileira, é indicadora do estágio civilizatório em que esta
se encontra. Neste sentido, a progressiva
integração do campo de conhecimento do
design ao campo dos produtos industrializados em nosso País é muito festejada
como indicativa do estágio de avanço e
maturação do que hoje concebemos, produzimos, consumimos e exportamos.
O design de produtos, em geral, e o
design de produtos calçadistas, em particular, é intrinsecamente dependente da
atuação de designers tecnicamente capacitados que projetem com foco nas necessidades dos usuários. Neste sentido, é
preciso que se contraponha à ideia de design “agrega valor” aos produtos, a visão
de que o design é o produto. Sem design,
estaremos fadados a produtos inadequados, feios, pouco funcionais e pouco res-

“[...] o bom
design é o
design que trata
o consumidorusuário como
o grande
destinatário
dos esforços e
investimentos
de toda
indústria”
peitosos com o nosso meio ambiente – e,
sobretudo, destituídos de apelo comercial.
Casos notáveis, como a revolução
pelo design comandada por Steve Jobs
na Apple, atestam o extraordinário poder
comercial e a consequente rentabilidade
decorrentes do chamado “bom design”, o
design que trata o consumidor-usuário

como o grande destinatário dos esforços
e investimentos de toda indústria.
É reconfortante, para aqueles que se
empenham em prol da maior integração
do campo do design à produção industrial brasileira, observar sinais, tais como
a exuberância das candidaturas ao Prêmio Direções.
Entre os aspectos que a Comitê Jurado da categoria Direções Design observou estiveram a mais ou menos patente
e efetiva integração, demonstrada pelas
empresas candidatas, de práticas e posturas que apontassem para uma plenamente integrada metodologia de projeto de
design à concepção de seus produtos. Privilegiou-se, entre tantos outros quesitos, a
originalidade, a adequação formal, semiótica, funcional e ambiental dos produtos.
Que próximas edições do Prêmio
contêm com ainda mais candidatos com o
mesmo nível de excelência demonstrado
pelos concorrentes desta edição.
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Ciao Mao:
o adeus à padronização
Dentro de um cenário globalizado, mas seguindo tendências sócio-culturais e mercadológicas, a Ciao Mao foi criada para atender o “boom” da customização. Com peças personalizáveis, a empresa foi a vencedora da categoria Direções de Design Micro/Pequeno Porte.

A

Ciao Mao foi criada sob o conceito
de celebração da diversidade brasileira e de adeus à padronização.
Assim, a marca atende, desde 2005, a
pluralidade do mercado globalizado, com
diferentes padrões de medidas e gostos.
Em pesquisa realizada antes da criação da
empresa, percebeu-se que algumas tendências estabeleciam um direcionamento para produtos customizados. O design
passaria a ser, cada vez mais, um fator de
decisão no consumo.
Ao mesmo tempo, a realidade da
indústria calçadista brasileira ainda se
apresentava como europeia. O setor
entregava preço, qualidade, prazos de
entrega mais favoráveis, porém perdia
no quesito inovação e design. O Brasil
estava acostumado a importar tendências da Europa. Dentro desta realidade,
algumas demandas apareceram: como
conciliar o emprego do rico artesanato
brasileiro e a diversidade de materiais

para escala industrial? Como fazer um
uso sustentável dos materiais e valorizar a mão de obra, com respeito às normas ambientais?
A empresa percebeu então a necessidade de criar um produto que tivesse
alta qualidade, que fosse durável, mas que
também pudesse ser mutável e atendesse
a diversidade do mercado.
Nasceu assim o conceito de calçados interativos, que consiste na possibilidade do usuário se tornar co-autor do
próprio calçado. Um par de sapatos pode
ser combinado com diferentes acessórios
intercambiáveis, multiplicando seus visuais e usos.
Desta forma o projeto se integrou aos
objetivos da empresa que são de conciliar o
design e a inovação à uma produção nacional de qualidade, e atender aos anseios de
um consumidor consciente e global. Essa
nova forma de pensar o produto implicou
na necessidade de se desenvolver uma

nova forma de comercialização que englobasse a arquitetura da loja, display, atendimento ao cliente, treinamento de equipe,
embalagem e armazenagem.
Implementação
Para a produção dos calçados, a empresa buscou fornecedores terceirizados
nos polos calçadistas de Franca e Novo
Hamburgo, e também da própria cidade
de São Paulo. Um dos primeiros desafios encontrados foi a escala de produção. Uma empresa com um produto inovador demandava produção pequena em
sua fase inicial. A indústria exigia produções imediatas em grande escala e tinha
dificuldade para fabricar os modelos, pois
o desenvolvimento não partia de produtos
já existentes no mercado. A ideia, embora
inovadora, não era considerada comercial.
Apesar das dificuldades, a Ciao Mao
persistiu, demonstrando sua ideia promissora a diversos fornecedores e, finalmente,
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firmando parcerias produtivas. Com o objetivo de otimizar a produção dos calçados
sem perder a diversidade de opções de produtos finais para as clientes, foram desenvolvidos dois modelos de forma — uma esportiva, com bico mais largo; e outra mais
clássica, com bico mais estreito, ambas
com saltos baixos e confortáveis.
Com apenas duas formas a empresa
criou 14 modelos bases e centenas de diferentes acessórios. As combinações das
bases com os acessórios possibilitavam
uma ampla gama de produtos finais para
o consumidor.
Outro desafio era o desenvolvimento e fabricação dos acessórios para os
calçados, que mais do que ornamentos,
seriam partes fundamentais das peças.
Assim a empresa criou uma oficina interna para a criação de protótipos. Foi contratado um modelista que, em contato
direto com a designer, criava os primeiros
protótipos de calçados e acessórios, pro-

A Ciao Mao
persistiu,
demonstrando
sua ideia
promissora
a diversos
fornecedores
e, finalmente,
firmando
parcerias
produtivas
vendo inovações e soluções técnicas que
depois eram repassadas para os fabricantes e reproduzidos em escala.
Com os protótipos desenvolvidos, a
produção dos acessórios possibilitou englobar pequenos arranjos produtivos na
cadeia, gerando renda e trabalho para artesãos e profissionais autônomos. A empre-

sa planeja também parcerias com ONGs e
outras entidades. Outro fator importante
é a utilização dos resíduos da fabricação
dos calçados, como seda, metais e madeira.
Tendo o pensamento de design
como linha condutora, o projeto não se
limita à criação do produto, ele engloba
também a sua apresentação e venda ao
consumidor final.
A Ciao Mao criou uma proposta de
varejo própria para atender à necessidade
do consumidor contemporâneo que busca
experiências multi-sensoriais. Ou seja, o
consumidor deveria poder vivenciar, interagir e influenciar o ato da compra.
Atualmente a empresa trabalha
com cinco formas diferentes, em que otimiza a criação de mais de 80 modelos em
diversas variantes de cores e materiais. Os
acessórios são oferecidos em centenas de
variantes, multiplicando quase que infinitamente as possibilidades de combinações de produtos finais.
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Resultados
A aplicação dos fundamentos do
design no projeto possibilitou reconhecimento nacional e internacional. A Ciao
Mao já conquistou as premiações: IDEA/
BRASIL 2008 (ouro), IDEA 2008 (bronze), TOP XXI 2009 (1ºlugar), BRAZIL DESIGN AWARD, além, do Prêmio Direções
Abicalçados na categoria Direções de Design. A marca também esteve na exposição “Design Brasileiro Hoje: Fronteiras”, no
MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo), no SPFW (em uma parceria com a esti-

A aplicação dos
fundamentos
do design
no projeto
possibilitou
reconhecimento
nacional e
internacional
lista Fernanda Yamamoto), na Bienal Brasileira do Design 2010 (Curitiba- Brasil),
Bienal Iberoamericana de Design (Madri-Espanha), além de ter exposto seus produ-

tos nas Design Weeks de Milão e Nova York.
A empresa conciliou o design e a
inovação com uma produção nacional de
qualidade e atendeu os anseios de um
consumidor consciente e global.
Atualmente a Ciao Mao possuiu duas
lojas próprias em São Paulo, uma loja de rua
no bairro do Jardins e uma loja no Shopping
Pátio Higienópolis, atendendo os mercados
feminino, masculino e infantil. No ano de
2012 a empresa teve um crescimento de
78% no seu faturamento e, em 2013, planeja
expansão nacional e internacional.
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Atualmente
a Ciao Mao
possui duas
lojas próprias
em São Paulo,
uma loja de
rua e outra no
Shopping Pátio
Higienópolis

Entrevista
Priscila Callegari,

proprietária e designer

Qual a importância do Prêmio Direções
para empresa?
Sermos agraciados por um prêmio
promovido pela principal entidade do setor
calçadista brasileiro, com um corpo de jurados altamente gabaritado e o mais surpreendente: em uma categoria em que as grandes e médias empresas com investimento
muito superiores não atingiram os critérios
propostos – isso não tem preço!
Por que a empresa decidiu se inscrever
no concurso?
A categoria que estávamos participando buscava identificar a empresa
que realmente praticasse o design de for-

ma integrada na sua estratégia. Somos
uma empresa pequena, concorrendo em
um mercado altamente competitivo e de
“peixes grandes”. O design é intrínseco a
Ciao Mao e foi a ferramenta mais eficiente para gerarmos valor para nosso produto e marca. Esperamos que o prêmio nos
exponha a novas oportunidades e a parcerias nas áreas produtivas e comerciais,
pois acreditamos, de fato, que design não
se faz sozinho.
Como avalias a relevância da iniciativa
para o setor calçadista brasileiro? Como
ela pode ajudar na disseminação de melhores práticas de gestão?

Essa iniciativa valoriza soluções
inovadoras e originais. O setor calçadista
brasileiro precisa se reinventar, entender
este novo mercado e sugerir novas práticas em todas as áreas, mimetizar soluções
previamente bem sucedidas, não é mais o
caminho do sucesso.
Deixe uma mensagem para o setor calçadista brasileiro
Acreditem no design thinking, pratiquem-no de forma integrada e busquem seu próprio caminho! Sejam originais! Lembrando que originalidade tem
a ver com origem, aquilo que tem caráter próprio.
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Claudio Senna Venzke_Graduado em Administração e Mestre pela UFRGS. Atualmente
é Doutorando no PPGA e professor titular da
UNISINOS com ampla experiência em Gestão
Socioambiental.

A Sustentabilidade
necessária

U

ma das grandes discussões, relacionada à abordagem socioambiental da sustentabilidade, ressalta a importância da participação das
empresas na formulação de estratégias
para tornar possível este enfoque da sustentabilidade. Sendo que, a ideia de sustentabilidade socioambiental implica na
premissa de que é preciso definir limites
às possibilidades de crescimento de determinada sociedade, delineando um conjunto de iniciativas que levem em conta
a existência de participantes sociais relevantes e ativos, reforçando a corresponsabilidade e a constituição de valores éticos.
Isto implica também na elaboração de políticas visando uma sociedade
sustentável, que não podem ignorar as
dimensões culturais, nem as relações de
poder existentes e muito menos o reconhecimento das limitações ecológicas,
pois se não forem levadas em conta estas
preocupações manteremos o mesmo pa-

drão predatório de desenvolvimento.
Assim, cada vez mais nos deparamos com novas técnicas, estudos e ferramentas para tornar as organizações
mais sustentáveis, em termos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Esta
busca da sustentabilidade é motivada
internamente pela eficiência no uso dos

Por meio
destes projetos
aumenta-se a
capacidade das
organizações de
transformarem
conceitos
em ações,
incentivando
os valores,
comportamentos
e estilos de vida

recursos, que gera redução de custos e de
riscos e, externamente, pela sociedade civil que desafia as organizações a atuarem
de uma maneira mais transparente e responsável. É neste contexto que se insere
o Destaque Projeto de Sustentabilidade
do 1º Prêmio Direções Abicalçados, que
reconheceu os projetos voltados à sustentabilidade propostos por empresas a
sindicatos do setor.
Nos projetos selecionados percebeu-se a qualificação dos profissionais
envolvidos para atuarem neste cenário,
reconhecendo-os como agentes de transformação para a sustentabilidade, pois
por meio destes projetos aumenta-se a
capacidade das organizações de transformarem conceitos em ações, incentivando
os valores, comportamentos e estilos de
vida necessários para um futuro mais sustentável. Cabe lembrar que até a década
passada o tema sustentabilidade era pouco abordado na formação das estratégias
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Até a década
passada o tema
sustentabilidade
era pouco
abordado na
formação das
estratégias
organizacionais,
limitandose às grandes
organizações ou a
ações isoladas
organizacionais, limitando-se às grandes
organizações ou a ações isoladas. Porém,
hoje já podemos perceber a inserção do
tema nas estratégias de pequenas e médias empresas. Para avançarmos nesta
inserção necessitamos do apoio das instituições de ensino, que junto com os demais atores, devem assumir o importante compromisso de geração e difusão de
conhecimento para a dimensão socioambiental da sustentabilidade, tendo em vista o impacto social, econômico e ambiental das organizações, que devem se tornar
impactos positivos.
Reafirma-se então que o tema socioambiental deve ser componente integrante, essencial e permanente das estratégias organizacionais, estando presente
em todos os setores das organizações,
e estas tornando-se espaços e gerando
oportunidades para aperfeiçoar o concei-

to de desenvolvimento sustentável, sensibilizando os cidadãos, provocando reflexão dos colaboradores sobre seus valores
e seu papel na sociedade, estimulando
assim um novo perfil de profissional que
atuará nas organizações.
Este novo perfil de profissional que
necessitamos para dar suporte à sustentabilidade socioambiental tem características próprias, aliadas às características já
consolidadas ao longo dos anos. A principal característica deste novo profissional
é a visão sistêmica, para que consiga ler e
interpretar os diferentes cenários sociais
e suas relações com o meio ambiente, assumindo os princípios éticos de respeito
ao meio ambiente e às pessoas, bem como
os princípios relacionados à responsabilidade social, aplicando-os à sua atuação
profissional.
Este novo modo de agir profissionalmente nos remete a uma nova ética, menos antropocêntrica, nas relações
com o meio ambiente. Esta nova ética
propõe atuarmos de forma que nossas
ações sejam avaliadas a cada momento,
tanto nas atividades cotidianas como na
análise do ciclo de vida de um produto
complexo, buscando promover a vida na
sua plenitude. Aliado a isto é necessário

Este novo
modo de agir
profissio
nalmente
nos remete a
uma nova éti
ca, menos
antropocêntrica,
nas relações
com o meio
ambiente
que exista uma ligação direta entre a sustentabilidade e a criação de valor para as
organizações, trazendo retorno econômico para elas.
O grande desafio que temos é preparar as organizações para a atuação
deste novo perfil. Ações como o Destaque
Projeto de Sustentabilidade da Abicalçados contribuem para a promoção e difusão de conceitos e práticas para tornar as
empresas do setor mais ajustadas a esta
nova realidade, pois não teremos um futuro sustentável sem profissionais que pensem e atuem sustentavelmente nas suas
organizações.
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Projeto Dia de Sol
é Destaque Sustentabilidade
O Sindicato das Indústrias de Calçados de Três Coroas, no Rio Grande do Sul,
recebeu o troféu Destaque Sustentabilidade pelo Projeto Dia de Sol.

A

iniciativa nasceu da necessidade
de divulgar as ações ambientais do
sindicato para que elas incentivassem e envolvessem toda a comunidade no
processo. O início foi pela base, através
das crianças que foram passando os conceitos aos pais. Uma missão de educação
ambiental foi implantada com resultados
muito bons.

Tecnicamente, o Projeto Dia de Sol
nasceu em 2011. “Mostramos que é possível ter lucro na atividade calçadista com
uma visão de futuro sustentável”, afirma
Grasiela Huff, coordenadora da iniciativa.

• E.M.E.F. Águas Brancas – Sabão
Ecológico: reciclagem do óleo de cozinha na escola para produção de sabão ecológico.

• E.M.E.F. Fernando Ferrari – Terra Molhada: reuso das águas da chuva.

• E.M.E.I. Amiguinhos - Hora do conto na Tenda Mágica: estimular o interesse das crianças em ouvir histórias
de maneira lúdica e alternativa.

Implementação
De janeiro a abril de 2011 foram feitos os diagnósticos e planejadas as ações

• E.M.E.E. Eduardo Krummenauer –
Economia da Natureza: criação de
oficina do papel reciclado e da produção de mudas de chás e temperos
como forma de preservação do meio
ambiente.

que envolveriam o projeto. No mesmo
ano a prefeitura se engajou no projeto.
Os próximos passos foram as reuniões
com as escolas municipais que, então,
assinaram os Termos de Adesão, nomeando, cada uma, professores regentes
para nortear as atividades. Junto ao
termo cada escola desenvolveu um micro projeto:

• E.M.E.I. Bem Me Quer – Plantando para
o Futuro – Horta Funcional : motivar as
crianças ao contato com a terra e com a
natureza explorando os espaços externos
da escola.
• E.M.E.I. Aquarela do Saber – Reciclar e
Criar: educação ambiental para as crianças na sala de aula.
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O projeto foi
ampliado em
novembro
para mais
um eco ponto
localizado
na escola
e o volume
triplicou até
março de
2012
• E.M.E.F. Olavo Bilac – AMAR – Amo o
Meio Ambiente Reciclando: educação
ambiental através de jogos relacionados à temática de conservação socioambiental.
• E.M.E.F. Rui Barbosa – BAG PLANET :
promover a consciência ecológica da comunidade destacando a importância do
uso da sacola ecológica “Bag Planet”.

• E.M.E.F. Dom Pedro II – Casa Ecológica: Praticando a Sustentabilidade
Doméstica: realizar um estudo ambiental, levantando todas as hipóteses possíveis de serem aplicadas
em construções civis de maneira
que estas se tornem ecologicamente corretas (protótipo feito com a
ajuda da empresa de engenharia
ArqSoft).

• E.M.E.F. Duque de Caxias – Muda Nativa: construir uma estratégia que incentive a comunidade a elaborar projetos
de criação e amplificação da renovação
ambiental.
• E.M.E.F. Balduino Robinson – Reciclando
a Vida Por Um Ambiente Melhor: incentivar os moradores do loteamento Encosta
da Serra a reciclar o lixo.
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Com a Bag Planet,
houve uma adesão
maior para o
uso de sacolas
retornáveis que
foram produzidas
pelos alunos e
pais tendo como
matéria-prima o
resíduo calçadista
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No mês de
outubro de
2011, já eram
dez práticas
ambientais
implantadas
em dez
bairros do
município
Resultados
No mês de outubro de 2011, já eram
dez práticas ambientais implantadas em
dez bairros do município. Entre os destaques do Projeto, o Reciclando a Vida por
Um Ambiente Melhor que conseguiu modificar a qualidade ambiental do bairro
Encosta da Serra com a coleta seletiva e
a criação do eco cambio, conseguindo colocar novamente na cadeia produtiva, em

um período de aproximadamente quatro
meses, mais de duas toneladas de resíduos em um único ponto de coleta. O projeto
foi ampliado em novembro para mais um
eco ponto localizado na escola e o volume
triplicou até março de 2012.
Outro destaque ficou com Terra Molhada da escola Fernando Ferrari que conseguiu diminuir para menos da metade o
uso da água tratada com a implantação da

cisterna para captação de água da chuva.
Além disso, a construção de uma estufa
proporcionou aos alunos plantar, cultivar
e colher alimentos totalmente orgânicos
regados também com água da cisterna.
Com a Bag Planet, houve uma adesão maior para o uso de sacolas retornáveis que foram produzidas pelos alunos e
pais tendo como matéria-prima o resíduo
calçadista.

> > 50

Direções

Sustentabilidade

Caminho Sustentável
para o setor calçadista
O projeto Caminho Sustentável foi um dos destaques de Sustentabilidade do Prêmio
Direções. Criado em julho de 2009 pelo Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário
e Componentes para Calçados de Igrejinha, mais do que um programa socioambiental, é uma filosofia de ação, de gestão e de desenvolvimento sustentável do setor.

O

Caminho Sustentável - A opção
consciente nasceu da consciência da diretoria do Sindicato
de que o tema sustentabilidade estava
assumindo uma importância cada vez
maior, não só no meio empresarial, mas
também em todos os aspectos da atividade humana. Desta forma, o Programa chegou com o intuito de introduzir
de forma sistemática e concreta estes
conceitos, mostrando que a busca pela
sustentabilidade é um caminho que as
pessoas e as empresas devem trilhar de
forma consciente. Deve ser uma opção e
não uma imposição.
Um de seus grandes desafios era
justamente a luta pela melhoria da
gestão dos resíduos industriais nas empresas calçadistas, considerada um dos
grandes problemas da atividade. Através de ações ambientais, a batalha con-
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Programa chegou
com o intuito
de introduzir de
forma sistemática
e concreta
estes conceitos,
mostrando que
a busca pela
sustentabilidade é
um caminho que
as pessoas e as
empresas devem
trilhar de forma
consciente

tra os resíduos começou a ser realizada nas empresas, assim como projetos
ambientais. Tudo para mudar a imagem
poluidora do setor perante a comunidade e todo o mercado nacional.
Na agenda do projeto, muitos encontros foram realizados para tratar
do desenvolvimento sustentável nos
pilares ambiental, social, tecnológico
e econômico. Foram diversas reuniões
com empresários; seminários e ações

envolvendo toda a família calçadista.
Destaque também para a criação do
grupo de facilitadores, que são profissionais das empresas, geralmente da área
de saúde e segurança do trabalho, que
atuam agora fazendo a interface entre
o Programa e a empresa.
O Caminho Sustentável também
se articula com entidades do setor
apoiando projetos que envolvem temas
de sustentabilidade. Dois exemplos são
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Um de seus
grandes desafios
era justamente
a luta pela
melhoria
da gestão
dos resíduos
industriais
nas empresas
calçadistas,
considerada
um dos grandes
problemas da
atividade
o Projeto de Capacitação de Fornecedores do Setor Industrial, que visa capacitar ateliês e prestadores de serviços,
promovido pelo Sebrae RS e apoiado
pela Abicalçados; e o Programa Origem
Sustentável, criado pela Abicalçados e
Assintecal, com orientação da USP e
MIT, que certifica empresas da cadeia.

Resultados
Desde o início do projeto muitos resultados já foram alcançados.
• 21 empresas formalmente associadas ao programa, representando uma
massa de mais de seis mil trabalhadores;
• Foram realizadas palestras sobre
sustentabilidade para aproximadamente
880 pessoas, entre empresários, trabalhadores, gerentes, técnicos, professores
e comunidade em geral;
• Foram plantadas mais de 600 mudas de árvores nativas em três áreas de re-

cuperação da mata ciliar, com a participação de 52 voluntários, entre empresários
e trabalhadores;
• Foram doadas 524 cadeirinhas
para transporte de crianças em bicicletas;
• Foram confeccionadas 30 lixeiras
de copos de plástico reciclados com o patrocínio do programa para a Oktoberfest;
• Foram confeccionadas 60 placas
metálicas orientativas de hábitos ambientais saudáveis para frequentadores
da Oktoberfest, bem como dezenas de
cartazes adesivos com o mesmo objetivo;

• Quatro empresas calçadistas já
foram auditadas e orientadas quanto ao
seu processo de gestão dos resíduos industriais;
• Duas empresas calçadistas receberam a certificação bronze do Selo de Sustentabilidade e agora se preparam para o
Selo Ouro;
• Foram publicadas 66 newsletters
para divulgar os conceitos e práticas sustentáveis;
• Foram arrecadados em torno de
1,6 toneladas de agasalhos, os quais fo-
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ram distribuídos para entidades assistenciais de abrigo a menores em situação de
abandono;
• Foram realizadas 18 reuniões com
empresários para discutir assuntos ligados a gestão de resíduos, gestão de pessoas e outros temas relativos à sustentabilidade;
• Iniciou-se um projeto de capacitação de prestadores de serviços da cadeia,
com o Sebrae e Abicalçados, envolvendo
nove empresas âncoras (Indústrias de calçados e de Componentes) e 51 micro e pe-

quenas indústrias da região;
• Foram desenvolvidas diversas
campanhas de conscientização dos trabalhadores e da comunidade escolar,
elaborando e distribuindo cartazes com
instruções, como: Prevenção à Gripe A,
Prevenção à Dengue, Férias Conscientes,
entre outras;
• Divulgação das ações do Caminho
Sustentável nos principais canais de mídia
da região do Vale do Sinos e em alguns veículos especializados do setor com penetração nacional, além de sites da área.
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Destaque Jornalista e Sindicato
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“Há uma reação motivadora
da indústria’’, afirma Klein

rAio X do Setor CAlÇAdiStA - pArte 2

dIvulGação

Talentos abastecem o RS e até o exterior
Para aqueles que já atuam
na área, o curso Técnico
em Design de Calçados
representa a possibilidade
de aperfeiçoamento e,
consequentemente, ascensão
profissional. Sarah Salim
Benetti, 20, reside em
Sapiranga, onde trabalha em
um escritório de representação.
A empresa cria amostras de
calçados para vender a diversos
fabricantes. O curso ensina
desde os processos de desenho
dos calçados, passando pela
produção dos protótipos até
a inserção no mercado. ‘‘As
disciplinas abrangem tudo o que
precisamos saber. Boa parte
dos conteúdos eu aplico no meu
trabalho já no dia seguinte’’,
explica. Sarah produziu cerca
de 20 modelos já finalizados,
mas nenhum ainda foi fabricado
em escala. ‘‘No futuro, seria
gratificante ver alguns deles à
venda nas lojas’’, revela.
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Curso Técnico em Design
de Calçados: capacita para
a modelagem de calçados,
desenvolvimento do produto de
acordo com as tendências do
mercado e orienta o processo
de fabricação do produto e sua
inserção no mercado. A duração
é de 2 anos, totalizando 1.260
horas. As inscrições permanecem
abertas até 24 de janeiro próximo.
A previsão é de que as aulas
comecem em fevereiro de 2013.

Faltam profissionais qualificados para atuar na indústria calçadista. A constatação é de Eduardo Smaniotto,
diretor Comercial do Grupo Priority, que engloba as
marcas West Coast e Cravo
& Canela. ‘‘Sofremos muito
com a falta de mão de obra.
Curso Técnico em Calçados:
Concorrentes de cidades prócapacita para confeccionar
ximas levam nossos funciocalçados, planejar a produção e
controlar a fabricação industrial de nários com benefícios extras. Como não existe plano
calçados. A duração é de 2 anos
governamental industrial ese meio, totalizando 1.500 horas,
mais estágio curricular de 400
pecífico para o calçado, estahoras. As inscrições permanecem mos buscando a solução com
abertas até 24 de janeiro próximo. a migração’’, revela.
A previsão é de que as aulas
Em Ivoti, por exemplo, o
comecem em fevereiro de 2013.
quadro de funcionários foi
reduzido. ‘‘Parte da produContatos: pelo site
ção que não conseguimos
www.senairs.org.br ou
atender por falta de mão de
telefone (51) 3594-3355

Fotos Juarez

de fábrica
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1990, a economcerca de 27
de, hoje com girava em
mil habitantes,indústria de
torno de uma
fechanaçúcar, que acabou o passar
Com
do as portas.
de emdos anos, dezenas
se instalando
presas foram muitas deno município, fabricantanto
las gaúchas,
s quanto fortes de calçado
componentes
necedores de Vale do SiO
e máquinas.
iu com
nos também contribuativa da
signific
uma parcela
s
‘‘Há centena
mão de obra. vieram para
de gaúchos que oportunicá atraídos pelasexplica.
’’,
dades geradas
al da
O secretário municip
e Finanças,
Administração Silva, atrida
Rafael Zunino do setor às
ecial
o
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de
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parque inno País. ‘‘Nossoao mercado
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interno, cresceu
do Vale
quando as fábricasram a ter
do Sinos começavender ao
para
problemas
exterior’’, explica. maneiPorém, da mesmaque conra que as cidades ia baeconom
tam com a amente em
seada exclusiv industrial,
um único setor também é
São João Batista
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As empresas que têm sua
estratégia baseada na necessidade do consumidor e, por
consequência, do seu cliente
varejista, estão em um momento melhor do que aquelas que apenas baseiam suas
estratégias na indústria, defende o diretor Comercial
do Grupo Priority, Eduardo
Smaniotto. ‘‘Nós estamos
sempre perseguindo o atendimento das necessidades do
consumidor e atuamos quase como consultores para o
varejo, propondo soluções
em termos de produtos, serviços e de benefícios de valor em relação às marcas’’,
salienta.
Na visão do gestor, tratase de um conceito que vai
muito além de uma fábrica.
13 ‘‘Nós nos imaginamos como

gestores de marca, empresas
que podem gerar valor. Nossa missão como empresa é
ser uma gestora de marcas no
segmento de moda’’.
Do total da produção atual, 80% destina-se ao mercado interno e, o restante, à
exportação, o que, de certa
forma, ‘‘blinda’’ a empresa
das oscilações do dólar e das
crises internacionais. ‘‘Nós
nunca nos baseamos muito
na exportação de produtos
em marca. Sempre procuramos ter mais valor agregado
em cima das marcas, com os
mercados mais próximos, o
que nos deu uma certa proteção. Hoje temos outras estratégias, inclusive produzindo
na China calçados feitos pelos nossos designers aos mercados externos’’, conclui.

O
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número de sapateiros
O contingente de trabalhadores na indústria calçadista de Ivoti sofreu uma redução bastante significativa
nas últimas duas décadas,
revela o diretor do Sindicato dos Sapateiros e Curtidores – que também abrange Lindolfo Collor –, Edio
Vogel. Segundo ele, o município já gerou cerca de 3
mil empregos nos anos 90,
mas hoje totalizam cerca de
800 postos de trabalho. ‘‘A
categoria reduziu-se drasticamente em Ivoti. Acredito que, infelizmente, esta situação nunca mais vai
se reverter no município’’,
lamenta.
A grande ‘‘quebradeira’’
ocorreu em 1994, lembra
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Localizada no
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20
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Cidade conc
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Outra frente de atuação
do Centro Tecnológico do
Calçado Senai é a de assessoria tecnológica, promovida tanto nas áreas de
processo quanto de gestão ambiental. ‘‘Além disso, contamos com um laboratório de biomecânica
para a realização de diversos ensaios para a identificação do conforto do
calçado e um laboratório
de controle da qualidade,
acreditado pelo Inmetro,
com equipamentos para
ensaios físicos, químicos
e de substâncias restritas
nos materiais para calçados e toda uma área de
assessoria para a logística
industrial. São ações que
desenvolvemos para a inovação, criação e melhoria
do processo produtivo’’,
enumera a diretora do Senai Novo Hamburgo, Arlete Roncatto Accurso.
Outro aspecto importante é que o Senai trabalha em rede. “Quando surge uma demanda,
uma necessidade de uma
empresa, nós buscamos
técnicos de outras áreram na área trabalham atu- as do Senai”, enfatiza.
almente em fábricas insta- Com isso, profissionais
ladas em cidades vizinhas das áreas da indústria
– como Dois Irmãos –, que têxtil, polímeros e couprosperam com indústria ro, por exemplo, ampliam as possibilidades
calçadista. ‘‘Oito ônibus AdAir
SAntoS
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reduÇÃo: Edio Vogel
o sindicalista. Depois disso, empresas grandes foram
tornando mais enxutos seus
quadros de funcionários e
transferindo a produção para outras cidades.
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HEItoR KlEIn: competitividade ameaçada

Calçado proporciona o sustento Renato e Genoir desistiram
da família de Dionor e Fabiana de trabalhar na fábrica

adaIR SantoS/GES-ESpEcIal
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Inovação: o caminho
da competitividade
colegas
oRGUlHo: dionor Ávila e Fabiana Guimarães, ladeando o filho nícolas, são
região, mas já foram em
33 anos.
Também foi na Beira- número ainda maior nas
Rio do bairro Canudos que décadas passadas. Fabiana
conheceu sua esposa, Fa- conhece o chão de fábrica
biana Guimarães Flores, há 18 anos e avalia que a
37, com quem é casado há situação do setor já foi me8 anos e tem o filho Níco- lhor quando começou no
las, 8. Uma das filhas de- ramo, em meados de 1993,
la, Amanda, 16, também já às vésperas da entrada do
trabalha em um ateliê de Plano Real. ‘‘Havia muicalçados, encaminhado-se to mais empregos. As pespara uma carreira na área, soas preenchiam a ficha e
eram logo chamadas. Hoa exemplo dos pais.
Famílias inteiras que ti- je tem menos vagas, pois
ram seu sustento do cal- vejo os amigos comentançado ainda são comuns na do’’, salienta.

Quando mudou-se de
Piratini para Novo Hamburgo há 12 anos, Dionor Ávila tinha um projeto em mente: trabalhar em
uma indústria de calçados.
As referências sobre o setor na região eram as melhores possíveis: empregos em abundância, bons
salários, participação nos
lucros. ‘‘Logo depois que
cheguei, já arrumei serviço. Estou muito satisfeito
em trabalhar com o calçado’’, garante ele, hoje com

civil
PARCERIA: Renato Garcia e Genoir Scariott agora dedicam-se à construção
a rotina. ‘‘O
Depois de décadas no rit- então Azaléia e, após, na satisfeito com
pesado e
mo frenético das fábricas Calçados Indiana, que en- trabalho é mais
que ficar dede calçados, dois morado- cerrou suas atividades no a gente tem
sol forte, mas
res de Parobé desistiram da final dos anos 90. Depois baixo de um
mais e
profissão de sapateiro. Os disso, foi funcionário de estamos ganhando
permaneprecisamos
não
calçado.
de
ateliês
Garamigos Renato Santos
Já Scariott trabalhou na cer fechados numa fábricia, 53, e Genoir Scariott,
Scariott.
que completa 52 anos ho- Azaléia durante 24 anos. ca’’, justifica
No último emprego, Garje, resolveram dedicar-se Há três anos, esteve ende R$ 1
InézIo Machado/GES
ramo totalmente dis- tre os milhares que foram cia recebia cerca
a um
dos coletinto e que necessita cada dispensados pela empresa. mil, mas a maioria
apenas um savez mais de profissionais: a Desde então, dedica-se a gas ganhava
‘‘Hoje eu luconstrução civil. ‘‘Saí por- serviços gerais e à constru- lário mínimo.
que isso, com
que não aguentei mais o ção civil. Há um mês, ini- cro bem mais
ciou parceria com o ami- a vantagem de o negócio ser
estresse’’, revela Garcia.
Ele trabalhou 14 anos na go e vizinho, revelando-se nosso’’, acrescenta.

disso, a guerra
fez com que, em busca fiscal
centivos, indústrias de ingaúchas
migrassem para outros
Estados, principalmen
te para o
Nordeste, que se transformou
na ‘‘China brasileira’’.
Profissionais do calçado também
transferiram para outras se
regiões e países como Argentina,
Chile e a China em
busca de
novas oportunidade
s.
O ABC Domingo dá
hoje a uma série de início
reportagens que aponta alguns
fatores que ajudam a
compreender a evolução do
setor e
retrata a coragem
de profisFiM dE EXPEdiEntE
sionais que encararam
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do
de novo hamburgo
Brasil e do mundo.
movimentam o final
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pesquisa e inovação. como
Na região, diversas
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total, 116.173 total,
leração e desaceleraçã
que equivale a mais
US$ 577,3 milhões,
(33,9%) postos de trabalho
de US$
o.
Desse total, 2.992 (36,5%)
Consumo aparente:
12,9 bilhões.
ciclo atual é desfavorável‘‘E o
correspondente a 22,7
740,1
correspondem ao Estado.
estão no Rio Grande
demilhões
milhões de pares (cálculo
do Sul.
vido aos elevados
de pares, são do RS).
custos de
que leva em consideração
Em termos de importação,
produção’’, observa.
A exportação é de 113
Os empregos gerados
a produção
milhões
o Brasil

Fechamento de emp

resas afetou Paro

no

de pares, equivalente

a mais

No País, a produção
equivale
a 819,1 milhões de pares,
o

bé

totaliza 34 milhões
de pares, equivalente
a US$
427,8 milhões.

total, mais as
importações, menos
as
exportações). Já o consumo
per capita é de 3,8 calçados.

Domingo, 11.11.2012
/ ABC DOMINGO

Aluno do Centro Tecnológico
do Calçado Senai em Novo
Hamburgo, Nelson Roque Bach
Júnior, 28 anos, encontrou
na qualificação um trampolim
para a sua carreira profissional.
Há três anos, o morador
de Estância Velha largou a
faculdade de Publicidade e
Propaganda e decidiu dedicarse ao design de calçados.
‘‘Tentei entrar diretamente na
modelagem de uma indústria,
mas me mandaram para a
esteira de produção, alegando
que eu precisava conhecer
o chão de fábrica, o que foi
uma importante experiência’’,
avalia. Imediatamente, decidiu
aproveitar o turno da noite
para ingressar no Técnico em
Design de Calçados. Os frutos
de sua dedicação estão sendo
colhidos agora. ‘‘Vou me formar
em fevereiro e trabalhar no Peru,
ganhando bem mais do que
recebia na fábrica’’, revela.

As medidas da União são
mento, houve uma estagnação
do crescimento da indústria adequadas ao setor?
Klein - Mais recentemengaúcha e, mais recentemente, até um declínio. O impac- te, a União tem sido mais atito maior no Rio Grande do Sul va nesta questão. Por meio do
ocorreu porque 80% das ex- plano Brasil Maior, tem sido
portações brasileiras de calça- implementada uma série de
dos nos anos 90 eram gaúchas. medidas que vai na recupeCom a queda de cerca de um ração da nossa competitiviterço, de quase a metade das dade. Mas ainda são medidas
exportações brasileiras, é evi- tímidas.
dente que o reflexo maior está
O senhor acredita que o
sendo observado aqui.
Vale do Sinos possa retomar
Quais os impactos nas ex- os níveis de produção da sua
fase áurea?
portações?
Klein - Acho temerário traKlein - Naquela época, as
exportações totalizavam US$ çar um quadro desse tipo, pois
1,8 bilhão, enquanto no ano há uma série de variáveis inpassado foram de US$ 1,248 ternas e externas. Investimenbilhão e, neste ano, deverão fe- tos que foram consolidados
char em US$ 1,1 bilhão. Em re- no Nordeste são de difícil relação ao ano passado, a queda é cuperação. As circunstâncias
que são dadas lá pelo menos
de aproximadamente 10%.
não se observam no presenQuais os fatores principais te momento e, em um futuro
que levaram ao desaqueci- próximo, não há condição de
se reproduzirem aqui. O esmento do setor?
Klein - São três fatores: a forço do governo do Estado
perda da competitividade da deverá concentrar-se em meprodução brasileira pela taxa didas que possam estagnar a
do dólar, a crise internacional, redução dos investimentos e
que afeta a demanda nesses manter o nível de atividade
mercados, e a concorrência chi- que temos hoje, o que já será
uma façanha.
nesa, muito agressiva.
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ConheCiMentoS
ApliCAdoS
no trABAlho

de MAlAS
prontAS pArA
ir Ao peru

Domingo, 18.11.2012 / ABC DOMINGO

Um celeiro de talentos
que abastece não apenas
o mercado gaúcho, mas
também outros Estados
e países. Referência na
área de desenvolvimento
do calçado, a região disponibiliza uma ampla gama de cursos que transformam estudantes em
profissionais disputados
– e até exportados.
O ciclo de permanente inovação conta com a
contribuição de entidades
parceiras. Uma delas é
o Centro Tecnológico do
Calçado Senai de Novo
Hamburgo. Dois cursos
oferecidos pela unidade registraram expressivo aumento em 2012
em comparação com o
ano passado. O número
de alunos das turmas de
Técnico em Design de
Calçados e Técnico em
Calçados saltou de 90 para 150 neste período. Um
indicativo de que a demanda por profissionais
do setor está aumentando. Nas salas de aula, os
professores mantêm os
mesmos níveis de exigência que os patrões terão
com os futuros colaboradores.
O Senai proporciona toda a infraestrutura necessária para as aulas teóricas e práticas, contando
com ateliês e até uma minifábrica, que simula todos
os setores de uma indústria real. ‘‘Também desenvolvemos pesquisas para
auxiliar na inovação das
empresas, a exemplo do
projeto Mais Calce, realizado com mulheres acima
de 55 anos para identificar
a medida dos pés e trabalhar com fôrmas adequadas para esse público. Com
as informações, as empresas desenvolvem calçados
mais confortáveis e adequados’’, explica a diretora
da unidade hamburguense
do Senai, Arlete Roncatto
Accurso.

O senhor está satisfeito
com o desempenho da indústria calçadista em 2012?
Há duas décadas, porém,
Heitor Klein - Não posso dizer que estou otimista, nem sa- havia um número maior de
tisfeito. A balança sempre tem trabalhadores...
Klein - Nós já tivemos perdois pratos e, a moeda, duas caras. Nunca a indústria avançou to de 400 mil funcionários tratanto quanto neste período re- balhando na indústria calçadiscente. Mas hoje há circunstân- ta no País. Grande parte disso,
cias de caráter macroeconômi- cerca da metade, estava locaco, como a crise internacional, lizada no Estado. Mas, com o
a economia interna do Brasil, tempo, por conta de uma série
que ameaçam muito a compe- de circunstâncias, novos investitividade e, portanto, a perfor- timentos de indústrias gaúchas
mance da indústria no mercado foram feitos em outras unidades da federação, principaldoméstico e internacional.
mente no Nordeste.
Mas há uma reação?
Quais os reflexos disso?
Klein - Por outro lado, há
Klein - Em um primeiro mouma reação bastante interes-

EduaRdo cloSS/aRTES-GES
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RS ainda é o
Estado que
mais emprega

Domingo, 11.11.2012
/ ABC DOMINGO

Fotos InézIo Machado/GEs

AdAir SAntoS

O diretor-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, faz, a
seguir, um balanço do desempenho do setor em 2012 e das
últimas duas décadas.

sante e motivadora da indústria, que busca espaço com uma
qualificação cada vez mais expressiva no fornecimento e no
atendimento das demandas do
mercado doméstico e na busca
da inserção internacional das
marcas brasileiras.

9

Crises atingiram
os ramos da indústodos
tria

O economista Ricardo
TanIa MEInERz/dIvulGação
Franzoi avalia que
a valorização do real frente
ao
dólar foi um dos principais
fatores que levaram
à desaceleração do setor calçadista. ‘‘A valorização
do câmbio vem desde 1994
e,
anos seguintes, a China nos
giu como superpotênci surexportação’’, revela. a na
Mas o setor calçadista dieese: Ricardo
Franzoi
não foi o único
afetado, tas empresas
pois toda a indústria
na Espanha e
de na Itália’’.
bens de consumo
sentiu
Na ótica do economista,
os reflexos. ‘‘A China
se o setor precisa investir
transformou na indústria
fordo mundo, uma potência temente em inovação. ‘‘Gona indústria de transforma- verno, entidades e indústrias devem se empenhar
ção de bens’’, explica.
produção de calçados na
Assim como o Brasil
com
fre hoje a concorrência so- maior valor agregado e busChina, nas décadas da car soluções via cadeia propas- dutiva, pois não
sadas o País foi
adianta só
um
te concorrente para for- dar incentivos para determipaíses nadas empresas.
europeus. ‘‘Nos anos
É necessá90, o Brasil quebrou 80 e rio que seja para todo o semui- tor’’, pondera.

Menos empregos,
maior
número de fábricas

Menos postos de
trabalho, mas um maior
Conforme dados do
númenistério do Trabalho Mi- ro de indústrias. Apesar
e
prego, o Rio Grande Em- de o total de empregos ter
do
ainda é o Estado que Sul caído de 17.626 em 1991
empregos gerou em mais para 10.982 em 2011, nas
(118.397), seguido 2010 últimas duas décadas o núdo Ce- mero de empresas
ará (63.562), São
saltou
Paulo
(56.311), Bahia (39.337), de 280 para 379 em Novo Altos custos:
celso delai
Hamburgo, conforme
Minas Gerais (30.960),
Pa- dos da Abicalçados da- salienta.
raíba (8.359), Santa
.
Além disso, a concorCatariO problema é que, devido
na (8.155). Em 2000,
rência aumentou:
o nú- à mudança do
há cada
mero de postos gerados
perfil do mer- vez mais
era cado e do consumidor,
marcas disputanbem menor na Bahia
que do o varejo brasileiro.
(8.350) demanda constantes
e no Ceará (27.287),
novidaApesar das dificuldaque re- des, a indústria
gistraram os maiores
cresci- segue produzir já não con- des do setor, ele reforça
mentos da década.
volumes tão que Novo
Hamburgo
grandes
quanto os do passaEm relação aos empreda faz jus ao título aindo, explica o presidente
de Cagos gerados em 14
do pital
cidades Sindicato
das Indústrias do do. Nacional do Calçada região, o total
caiu de Calçado de
‘‘O município tem
56.868 em 1991 para
Novo
o
44.678 go, Celso Paulo Hambur- conhecimento, a tecnolono ano passado. Nessas
Delai. ‘‘Is- gia e toda
dades, porém, o número ci- so exige investimentos em necessáriaa matéria-prima
de pesquisa e desenvolvim
para produzir
empresas aumentou
en- calçado. Por
de
esses motipara 1.252 nas últimas 583 to, mas gera custos, que não vos,
é um centro
du- podem ser repassados
as décadas.
por- rência nacional de refeque o mercado não
aceita’’, cional’’, conclui.e interna-
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Sindifranca e jornalista
do ABC Domingo são indicados

H

istoricamente, a parceria e o
apoio da imprensa e das entidades representativas do setor, fortaleceram a Abicalçados. E foi com essa
plena consciência que a associação, na
ocasião da 1ª edição do Prêmio Direções,
criou troféus de Destaque Jornalista e
Sindicato.
Com o maior número de empresas
engajadas na iniciativa, o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (Sindifranca) recebeu o Destaque Sindicato. Presidido pelo empresário José Carlos Brigagão
do Couto, o sindicato nasceu a partir da
Associação do Comércio e Indústria de
Franca (ACIF), em 1959. Hoje a entidade
representa as mais de 500 indústrias de

calçados instaladas na cidade com pleitos junto aos governos, negociações com
sindicato dos trabalhadores, ações de responsabilidade social, entre outros.
Presente na ocasião, Brigagão do
Couto recebeu o troféu das mãos de Deborah Rossoni, gestora de Projetos da Apex-Brasil. Comemorando a premiação, o dirigente ressaltou a importância da iniciativa
da Abicalçados e da união para o desenvolvimento do setor calçadista nacional.
Jornalista
Na categoria Destaque Jornalista, o
ganhador foi Adair Santos, do ABC Domingo, jornal semanal do Grupo Sinos. Com
fotos de Inézio Machado, o premiado al-

cançou o prêmio através de uma das matérias da série de reportagens sob o título
de “Raio X do Setor Calçadista”, publicada
em novembro e dezembro do ano passado. As seis reportagens traçaram um paralelo entre as décadas de 1980 e 1990
do setor calçadista e os dias atuais, com
os desafios internacionais do câmbio, concorrência desleal com produtos asiáticos e
questões tributárias. Com muitos dados e
ouvindo tanto entidades patronais como
dos trabalhadores, como manda as regras
do bom jornalismo, o repórter se disse surpreso e contente com a premiação.
“O Prêmio Direções é um importante
reconhecimento aos projetos realizados
na área”, comentou Santos.

55 < <

Sustentabilidade
nos pés do Brasil
Sindicato das Indústrias de Calçados de Três Coroas:
promovendo o verde da nossa bandeira!

Ganhador Categoria Destaque Sustentabilidade,
1º Premio Direções Abicalçados

www.sindicatotrescoroas.com.br

> > 56

Direções

Evento

Direções de Marketing Médio e Grande Porte:
Dakota Nordeste S.A (Kolosh)

Direções de Marketing Micro e Pequeno Porte:
Natália Bischoff (Loucos&Santos)

Direções Comerciais Médio e Grande Porte:
Amazonas Componentes para Calçados S.A
(Amazonas Sandals)
Direções Comerciais Micro e Pequeno Porte:
PG4 Indústria de Calçados e Artefatos Ltda (PG4
Galleria) *
* Representada por José Carlos Brigagão do Couto

Direções Industriais Micro e Pequeno Porte:
Elisabete Mussi (Santa Flor Calçados)

Direções Industriais Médio e Grande Porte:
Calçados Bibi Ltda (Bibi)

Direções Design Micro e Pequeno Porte:
Ciao Mao Acessórios e Comércio Ltda (Ciao Mao)

Excelência
reconhecida
Confira os ganhadores do 1º Prêmio Direções
Abicalçados, os destaques Sustentabilidade,
Jornalista, Sindicato e Personalidade do Setor.

Destaque Sindicato:
Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca
(Sindifranca)

Destaque Projeto Sustentabilidade: Sindicato das Indústrias de Calçados de Igrejinha (Caminho Sustentável) e Sindicato das Indústrias de Calçados de Três Coroas (Projeto Dia de Sol)

Destaque Personalidade do setor:
Ernani Reuter

Destaque Jornalista:
Adair Santos (ABC Domingo)

Direções

Milton Cardoso e Paulo Schefer (Abicalçados), Alessandro Teixeira (MDIC), Marcelo Lopes (Badesul),
Luis Lauermann (prefeito de Novo Hamburgo), Heitor Muller (Fiergs) e Heitor Klein (Abicalçados)

Evento

57 < <

Marco Copetti (Sebrae), Moacir Berger (AICSul), Etevaldo Zilli (Abqtic) e Enio Klein (Abicalçados)

Setor
calçadista
em festa
A Sociedade Ginástica recebeu quem
fez e faz a história do setor calçadista
nacional para comemorar os 30 anos
da Abicalçados. Confira.

Heitor Klein (Abicalçados) e Samir Nakad (Sinbi)

Rogério Dreyer (Abicalçados), Silvana Dilly (IBB), Frederico Bernardo (Abit),
Ilse Guimarães (Assintecal) e Heitor Klein (Abicalçados)

Renato Mölling (deputado federal) Heitor Müller (Fiergs)
e Ricardo Wirth (Abicalçados)

> > 58

Direções

Evento

Heitor Klein (Abicalçados), Caio Ferreira (Radamés), José Carlos Brigagão do Couto (Sindifranca),
Paulo Schefer e Milton Cardoso (Abicalçados) e Hélio Jorge (Sindifranca)

Marco Antonio Coutinho (Bottero) Rogério Dreyer (Abicalçados) e Marco Aurélio Kirsch (ACI)

Rogério Dreyer (Abicalçados), Marcelo Clark (ACI)
e Luis Lauermann (prefeito de Novo Hamburgo)

Rogério Dreyer (Abicalçados), Paulo Grings (Piccadilly),
Lucas Redecker (deputado estadual RS) e Heitor Klein (Abicalçados)

Elizabete Boes e Marcos Pereira homenagearam Milton Cardoso
em nome dos funcionários da Abicalçados

Rogério Dreyer (Abicalçados), Sérgio Rossoni, Deborah Rossoni (Apex-Brasil) e Heitor Klein (Abicalçados)

Equipe Abicalçados

Rogério Dreyer (Abicalçados), Aírton Dias (Couromoda), Heitor Klein (Abicalçados) ,
Jeferson Santos e Wellington Joseph (Couromoda)

Gilm

59 < <

Rogério Dreyer (Abicalçados), Jorge, Luciane e Natália Bischoff, Daniel Confortin (Jorge Bischoff) e Heitor Klein (Abicalçados)

Heitor Klein (Abicalçados) e Saulo Pucci (Amazonas)

Rogério Dreyer, Milton Cardoso, Heitor Klein e Paulo Schefer (Abicalçados)

Gilmar Dalla Roza (Couromoda) e Heitor Klein (Abicalçados)

Milton Killing (Killing), Renato Klein (Sindigrejinha)
e Elivir Desiam (Fenac)

Heitor Klein (Abicalçados) e Ronaldo Zulke (deputado federal)

Rogério Dreyer (Abicalçados), João Fischer (deputado estadual RS)
e Heitor Klein (Abicalçados)

Paulo Grings (Piccadilly) e Marcelo Lopes (Badesul)

Heitor Klein (Abicalçados), Daisy de Paula, Diva de Paula e Abdala Jamil Abdala (Francal)

> > 60

e merecidamente
reconhecida.

Amazonas Sandals foi campeã da categoria
Direções de Marketing, que destaca a empresa
AMAZONAS
SANDALS
foi
campeã da categoria DIREÇÕES
COMERCIAIS, no PRÊMIO DE
DIREÇÕES 2013 ABICALÇADOS,
onde se destaca como a empresa
brasileira que através de ações
estruturadas
traz
incrementos
signiﬁcativos de seu posicionamento
para o mercado brasileiro.

www.amazonassandals.com.br

brasileira que através de ações estruturadas traz
incrementos signiﬁcativos de seu posicionamento
para o mercado brasileiro.

