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sucesso da segunda edição do Prêmio Direções, iniciativa da
Abicalçados, que foi entregue para as indústrias com melhores
práticas de gestão nas áreas industriais, de marketing, design e
internacionais deve ser compartilhado com todo o setor calçadista

brasileiro. A avaliação positiva deve ser partilhada não somente com os vencedores, que certamente merecem menções especiais e estarão listados nesta publicação, mas com todos os casos inscritos, que demonstraram uma indústria perseverante que não se abateu com as turbulências macroeconômicas enfrentadas ao
longo do ano passado.
A mensagem do Prêmio Direções é de que é hora de se reinventar, apostar
na inovação tecnológica, na sustentabilidade e na qualificação – ainda maior - do
produto final. O entendimento desta mensagem, que é condição sine qua non da
existência da indústria calçadista em meio a tantas instabilidades econômicas, é
um motivo de orgulho para Abicalçados.
Na noite do dia 10 de abril de 2014, os vencedores fomos todos os que acreditam no setor calçadista, uma atividade que emprega boa parte da mão de obra
industrial brasileira e gera tanta riqueza econômica e cultural para o País.
Ao longo destas páginas, o leitor poderá ter contato com o que de melhor
a indústria calçadista nacional apresenta nas áreas abrangidas pelo Prêmio Direções. Os casos detalhados são referências positivas e que devem, adaptados de
acordo com cada realidade, servir de inspiração para muita transpiração de um
setor que ainda tem muito a crescer.
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A excelência em destaque

O

Prêmio Direções Abical-

ram a permissão para uso do selo da

Médio e Grande Porte: Amazonas

çados surgiu durante as

respectiva edição, divulgação nos ca-

Produtos Para Calçados Ltda; Dire-

comemorações do 30º

nais de comunicação do Prêmio e da

ções Internacionais Micro e Pequeno

aniversário da associa-

Abicalçados (com destaque para esta

Porte: Ghetz Exportadora e Importa-

ção como forma de presentear o setor

publicação especial), promoção de

dora Ltda; Direções Industriais Médio

por meio de empresas que se desta-

seus casos práticos em universidades,

e Grande Porte: Calçados Bibi Ltda;

caram em suas atividades. A iniciativa

escolas, congressos, seminários e ou-

Direções Industriais Micro e Pequeno

cresceu como um braço da diretriz

tros eventos organizados pela Abical-

Porte: Indústria de Calçados Dian

de desenvolvimento do setor e hoje

çados e parceiros, duas inscrições para

Pátris Ltda; Direções Design Médio e

se consolida como um evento sério e

o Curso Direções Abicalçados/ESPM,

Grande Porte: Kidy Birigui Calçados

aguardado pela indústria calçadista.

além de um anúncio institucional na

Indústria e Comércio Ltda; Direções

edição de agosto da Vogue Brazilian

Design Micro e Pequeno Porte: Us-

Footwear.

themp Indústria e Comércio de Cal-

“O prêmio já virou símbolo de
referência para o setor. Destacamos
os casos de sucesso, que servem de

Já os Destaques Jornalista, Projeto

çados e Confecções Ltda; Destaque

exemplo e inspiração para o cres-

de Sustentabilidade, Sindicato e Per-

Projeto Sustentabilidade: Sindicato

cimento e desenvolvimento desta

sonalidade do Setor receberam o tro-

das Indústrias de Calçados, Compo-

indústria”, declarou Cristian Schlin-

féu Direções e divulgação nas mídias.

nentes para calçados de Três Coroas
– Conhecimento nunca é D+; Des-

dwein, coordenador da Unidade de
Desenvolvimento da Abicalçados e

Confira os vencedores:

taque Jornalista: Camila da Veiga da

responsável pela iniciativa.

Direções de Marketing Médio e

Silva – Jornal Exclusivo/Grupo Sinos;

Premiações
Além do troféu 2º Prêmio Direções
Abicalçados, os vencedores recebe-

Grande Porte: Rafarillo Indústria de

Destaque Sindicato: Sindicato da

Calçados Ltda; Direções de Marketing

Indústria de Calçados de Igrejinha;

Micro e Pequeno Porte: Bischoff Cre-

Destaque Personalidade do setor: An-

ative Group; Direções Internacionais

derson Birman - Arezzo.

8

DIREÇÕES | Artigo Industriais

LUIS COELHO
Tecnólogo em Produção de Calçados, com
especialização em Educação e MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais. Foi
diretor-superintendente do CTCCA, atual IBTeC,
e também diretor do Centro de Educação Tecnológica da Universidade Feevale. Profissional
do setor calçadista desde 1978, sendo diretor da
Coelho Assessoria Empresarial Ltda há 19 anos.
Coordenador do Estúdio Fimec e da Fábrica
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Como usar a gestão industrial
para direção do sucesso?

S

egundo Raymond Kurzweil,

fábricas produziam algumas cente-

ser crucial. São tantos os fatores en-

no ensaio “A teoria das

nas de pares diários, deu lugar aos

volvidos que não se considera mais

mudanças aceleradas”,

balancins, o que permitiu elevar

possível administrar uma fábrica sem

de 2001, sempre que uma

esta produção à casa dos milhares,

o uso de um bom software de ges-

tecnologia encontra barreiras, uma

mantendo um padrão de qualida-

tão. E cada uma destas ferramentas

nova tecnologia surge para superá-

de satisfatório. Com a exigência

disponíveis no mercado possui a

-las. Conforme ele, as mudanças de

de redução de custo imposta pelo

complexidade relativa ao porte de

paradigmas serão cada vez mais co-

mercado e a falta de mão de obra

cada empresa.

muns, levando a “mudanças tecno-

qualificada, associadas à obrigação

lógicas tão rápidas e profundas que

institucional da empresa de entregar

Controle

representarão uma ruptura no tecido

um produto de excelente qualidade,

O administrador deve planejar,

da história humana”. Avaliando a

surgiram as máquinas automatizadas

executar e controlar uma infinidade

indústria de calçados pelos concei-

de corte, auxiliadas por sistemas de

de itens que envolvem os recursos

tos de Kurzweil, percebemos que

CAD. Este é apenas um exemplo de

humanos, equipamentos, instala-

muitas tecnologias surgiram nas últi-

como a tecnologia foi obrigada a

ções, matérias-primas, processos e

mas décadas em consequência das

evoluir, provocada pelo crescimento

rotinas, só para citar os principais,

limitações que foram aparecendo no

do mercado e elevação do grau de

levando em consideração os volu-

chão de fábrica das empresas, que

exigência do consumidor.

mes e prazos de compras e vendas,

necessitavam produzir mais, com

Com os altos volumes de produ-

legislação trabalhista e ambiental, o

um bom padrão de qualidade, alta

ção, com tamanho grau de exigência

fluxo de caixa e as variáveis pertinen-

produtividade e perfeito controle de

e com um mercado que valoriza a

tes à atividade fabril, pelo menos.

materiais e processos.

redução de cada centavo no custo

No passado bastava o empresá-

do calçado, a gestão dos recursos

rio contratar um bom sapateiro para

e processos na indústria passou a

gerir a sua fábrica. Levando em

O sistema de corte manual, que
atendia a uma época em que as
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(...) as margens reduziramse muito e não há espaço
para equívocos. Qualquer
perda pode significar a
diferença entre o
lucro e o prejuízo.

é falha, deficiente, impedindo a empresa de obter melhor resultado.

tinente.
Este sucesso não ocorre somente

Felizmente, as empresas estão se

com grandes empresas, que pos-

dando conta disto e vêm qualifican-

suem maior estrutura, grande fatu-

do seus gestores ou contratando

ramento e um staff gerencial mais

profissionais com boa formação e

amplo. Pequenas empresas também

grande experiência no setor. Existem

podem desenvolver sistemas eficien-

trabalhos sendo magnificamente

tes de gestão e muitas, de fato,

consideração os erros e acertos, o

desenvolvidos, buscando melhorar

são administradas com muito sucesso.

saldo quase sempre era positivo,

a eficiência produtiva e o ambiente

É o caso da Calçados Dian Pátris, de

pois havia uma boa margem no

fabril. Através do Prêmio Direções,

negócio. Hoje a situação é bem

criado pela Abicalçados, o setor

Igrejinha/RS. A empresa, levando em

diferente: as margens reduziram-se

toma conhecimento desses casos de

muito e não há praticamente espa-

sucesso, difundindo as boas práticas

ço para equívocos. Qualquer perda

e também estimulando as demais

pode significar a diferença entre o

empresas a desenvolverem proces-

lucro e o prejuízo. Por isso, as in-

sos semelhantes, contribuindo para

dústrias de calçados devem investir

o sucesso de toda a indústria.

nos seus profissionais, qualificando-

O trabalho de gestão industrial

-os fortemente para gerirem suas

que a Calçados Bibi, de Parobé/RS,

fábricas. Hoje, um gerente ou dire-

vem desenvolvendo lhe conferiu por

tor industrial de bom nível precisa

dois anos seguidos o Prêmio Dire-

conhecer muitos temas: gestão de

ções Gestão Industrial. O case apre-

pessoas, informática, planejamento,

sentado demonstra a preocupação

programação e controle de produ-

da empresa em buscar permanente-

ção e materiais, metodologia de

mente o aumento da produtividade

custos, processos industriais, saúde

e a redução nos custos, utilizando

e segurança no trabalho, tecnologia

técnicas de gestão mais apuradas,

de materiais, teorias de administra-

planejando e controlando melhor os

ção, além de possuir uma boa expe-

processos fabris. A empresa introduz

riência de chão de fábrica.

na área industrial, de forma eficiente,
conceitos modernos de administra-

conta o volume de produção de calçados no país, pode ser considerada de
pequeno porte. Contudo, apesar disso, possui um parque fabril muito bem
organizado, limpo, tecnologicamente
avançado, ambientalmente adequado
e localizado numa área verde invejável. Tudo isso fruto de uma gestão
eficiente e de visão avançada do seu
diretor, sempre atento ao que ocorre
no setor e preocupado em manter sua
indústria atualizada.
A Bibi e a Dian Pátris são excelentes exemplos para o setor nacional.
No entanto, muitas outras indústrias
atingiram patamar semelhante e mostram que temos um parque fabril com
expressiva quantidade de empresas
de classe mundial.
Este é o diferencial competitivo

Bagagem

ção. Este trabalho, além da melhoria

que está fazendo do Brasil um dos

Sem profissionais com toda esta

dos resultados operacionais, tam-

mais eficientes produtores de calça-

bagagem, a empresa sofre com fre-

bém agrega conhecimento à equipe

dos do mundo. Não somos os maio-

quentes tomadas de decisões equi-

gerencial, que aprende os conceitos

res, mas já somos um dos melhores.

vocadas, que refletem no resultado

e evidencia os avanços no seu setor.

Temos alta tecnologia, mão de obra

operacional, às vezes de forma signi-

Essa cultura de inovar na gestão na

qualificada e um design bastante

ficativa. Muitas vezes não são apenas

área industrial não é nova na Bibi e

evoluído. Só falta termos uma me-

escolhas erradas; é toda uma forma

tem feito dela uma das empresas

lhor infraestrutura e reduzirmos con-

de administrar a área industrial que

calçadistas de maior sucesso no con-

sideravelmente o custo-Brasil.
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Bibi é bicampeã do Prêmio
Direções Abicalçados
Empresa recebeu premiação com o case
“A Evolução da Análise da Eficiência Fabril”

A

Calçados Bibi, fundada

de uma alteração na avaliação da

obra). Com uma produção de 330

há 65 anos, foi bicam-

produtividade fabril, onde estão en-

mil pares mensais, a empresa vem

peã do Prêmio Direções

volvidos recursos de ativo de capital

sofrendo desde a década de 80 com

Abicalçados. Nesta

intenso (grande utilização de máqui-

as importações predatórias, especial-

oportunidade, a tradicional fabrican-

nas autônomas). Construído através

mente de produtos asiáticos. Assim,

te de calçados infantis com matriz

de literatura técnica e consultoria

o foco, antes relacionado apenas

em Parobé/RS, recebeu o Prêmio na

especializada com o objetivo de

com a preocupação da redução nas

categoria Direções Industriais com o

melhorar a eficiência fabril e garantir

exportações e a dificuldade de ma-

case “A Evolução na Análise da Efici-

maior competitividade, o processo

nutenção de operações construídas

ência Fabril – A Gestão Lucrativa dos

segregou setores de ativo de capital

exclusivamente para a produção de

Postos de Trabalho”.

e setores de ativo de conhecimento

calçados destinados além-fronteiras,

(intensivos em aplicação de mão de

passou a ser a defesa do mercado

O case inscrito é o resultado
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Os primeiros passos:
Definição de princípios para avaliação da eficiência no parque fabril;

nacional frente à “invasão” asiática.
A forma encontrada pela Bibi para
diluir a desvantagem competitiva – no

Escolha da abordagem teórica para objeto de estudo;
Focalização das fábricas – segmentação da análise de eficiência em
sistemas de produção diferentes (intensivos em operações manuais e/ou
intensivos em uso de ativos de capital);

preço – com os produtos asiáticos foi
melhorar a eficiência na gestão de
postos de trabalhos por meio de incremento da eficiência fabril.

Focalização
A abordagem que envolveu a
focalização das fábricas – conceito
de “fábrica dentro da fábrica”–, com
separação das análises de eficiência
dos ativos de capital (máquinas) e
dos ativos humanos ainda não era
assunto de fácil compreensão entre
as equipes técnicas da Bibi, tradicionalmente habituadas a manter avaliações de eficiência/produtividade a
partir do ativo humano, tão somente.
“O nosso ponto de partida foi separar
a atividade humana das máquinas”,
conta o diretor de operações da
Bibi, Rosnaldo Inácio da Silva.
As atividades de estudo do assunto
foram iniciadas quatro meses antes
da implantação, em dezembro de
2012, a partir da formação de um comitê de avaliação da eficiência, composto por integrantes da diretoria de
operações, gerentes de produção,
gerente da unidade de Cruz das Almas (onde foi aplicado o projeto prático) e coordenador de cronoanálise.

Definição clara de conceitos envolvidos para construção do método de
gestão lucrativa do posto de trabalho;
Separação das análises de eficiência nas fábricas: cálculos da eficiência
de utilização das pessoas (em processos manuais) e cálculo de IROG (índice
de Rendimento Operacional Global de Ativos de Capital);
Definição de técnicas e ferramentas para evolução no projeto;
Definição de método de trabalho;
Abordagem conceitual e treinamento das lideranças e operadores em
locais com elevada utilização de ativos de capital para evolução nas análises de eficiência (análise da eficiência pelo IROG, em substituição, nestes
postos, da análise de da eficiência de utilização de pessoas);
Implantação de análises de engenharia em setores intensivos no uso
de ativos de capital: TEEP – total effective equipment productivity, OEE
– overall equipment efficiency, IROG – índice de rendimento operacional
global, IQ – índice de qualidade;
Avaliação de resultados e ações de correções ao final da implantação
(piloto).
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Quatro meses após iniciarem os en-

lificado em consultoria de engenharia

contros do comitê é implantado o

de produção. Todos os participantes

sideráveis na eficiência dos ativos de

projeto, em março de 2013. Utilizando

do projeto consideravam fundamen-

conhecimento e de capital, contribuin-

técnica de engenharia de produção e

tal que a expressão dos conceitos

do decisivamente para a obtenção

consultoria especializada, a iniciativa

teóricos fosse imediatamente ligada

de ganhos na operação. Segundo a

quebrou o paradigma de medição da

à realidade prática dos operadores,

diretoria de operações da Bibi, a se-

produtividade somente através do ati-

facilitando a compreensão, ação que

paração das análises de eficiência dos

vo humano. Também foi decidido que

exigiria habilidades não identificadas

ativos de conhecimento (pessoas), da

o projeto seria implantado, inicialmen-

dentro dos profissionais a disposição

eficiência dos ativos de capital (má-

te, na unidade de Cruz das Almas, na

na Bibi.

quinas), permitiu a correta dimensão

Bahia, no departamento de injetados.
O objetivo, alcançado, era o ganho

Indicadores

através da verticalização e a diminui-

A partir da escolha da empresa de

ção da dependência de terceiros nas

consultoria que apoiaria o projeto

compras de componentes.

para capacitação, um cronograma
de atividades foi desenvolvido, con-

Início das atividades:
Capacitação básica de todos os
líderes, facilitadores e colaboradores
do setor de injetados na Bibi, além
das gerências e colaboradores de
manutenção e PCP (Planejamento e
Controle de Produção);

templando, basicamente módulos

O projeto obteve resultados con-

do rendimento das máquinas (recurso
mais caros em setores de ativos de
capital), permitindo ações para melhoria desta eficiência, ampliando a visão
dos gestores ligados a estes setores
ou fábricas focalizadas.

de conceitos básicos de engenharia
de produção e fluxos e um módulo

Economia real

sobre produtividade industrial. Com

Na prática, além dos ganhos com

a avaliação inicial dos ativos, foram

a verticalização da produção, com a

incorporados quatro indicadores

diminuição da dependência de tercei-

básicos que seriam posteriormente

ros para a compra de componentes,

Adoção de ferramentas / técnicas para implementação do conhecimento explícito gerado para busca
de realização das tarefas e controle
de novos indicadores relacionados
ao projeto;

aplicados em ferramentas combina-

o projeto resultou em economia real

das dento do ambiente de produção

através da melhoria do índice de efici-

(TEEP, OEE, IROG e IQ).

ência das 14 injetoras da unidade de

Adoção de um método, ou
conjunto de passos lógicos para que
a avaliação da eficiência dos ativos
fosse claramente compreendida e
ações para melhorar sua utilização
fossem adotadas.

de gestão dos postos de trabalho

49% ainda em 2013. No início do ano

foram adotadas as seguintes fer-

e 2014 já estava em 52%. A expec-

ramentas: diário de bordo (ficha

tativa é, até o final deste ano, chegar

de apontamentos e ocorrências no

a 60% de eficiência. “Projetamos a

posto de trabalho); troca rápida de

absorção de aproximadamente 60%

ferramenta (técnica para redução de

da produção de componentes consu-

Capacitação e avaliação
dos indicadores

tempo de setup e otimização do uso

midos pela unidade de Parobé – 4,5

da máquina); pré-setup (atividade de

mil pares de solados e componentes

Diante da avaliação dos conteú-

preparação para o setup, realizada

diariamente - pela produção da fábrica

dos estudados no grupo responsável

fora do posto de trabalho); e PDCA

de injetados, que até 2013 trabalhava

pelo projeto, adotou-se como me-

(ferramenta empregada para busca

exclusivamente para atendimento da

lhor medida para início das capacita-

de resultados e/ou manutenção de

demanda da unidade de Cruz das Al-

ções internas a busca por apoio qua-

resultados alcançados).

mas”, aponta Silva.

Para a implantação do método

Cruz das Almas. Passou de 24% para
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ENTREVISTA
Rosnaldo Inácio da Silva,
diretor de Operações da Bibi
Qual a importância

o processo de desindustrialização pelo qual passa

do projeto inscrito?

o País é possível produzir com qualidade e entre-

Antes da otimização,

gando a promessa da marca para o mercado.

nossa eficiência era de
24% (considerando a

Quais são as expectativas para 2014?

eficiência dos ativos

Nosso objetivo é crescer 7% na produção de cal-

no setor objeto de

çados, hoje em 330 mil pares mensais. O varejo

estudo). Passou para

deve ser o vetor da expectativa positiva. Atual-

49% em 2013 e os índices seguem em alta. Além

mente temos 65 lojas no Brasil, entre franquias e

disso, tivemos o ganho através de verticalização,

próprias. Nosso objetivo é chegar a 100ª loja até

com a diminuição da dependência de terceiros.

2015.

Através da engenharia, conseguimos produzir mais
no mesmo tempo.

Como vê o mercado atual? Quais são os principais desafios e gargalos?

Dá para dizer que, reestabelecidas as condições

Historicamente o setor passa por momentos de

macroeconômicas de competitividade, a empre-

mais euforia e retração. Acredito que o principal

sa estaria mais preparada para alçar voos mais

gargalo é a dificuldade para a exportação, advinda

altos no mercado doméstico e internacional?

da perda da competitividade do nosso calçado no

Sim. A melhoria da eficiência nos tornou muito

exterior. Temos uma capacidade produtiva muito

mais competitivos, especialmente através da redu-

boa e, não conseguindo exportar, temos que ven-

ção dos custos e agilidade.

der no mercado interno. Como a oferta é maior do
que a procura acaba existindo uma guerra de pre-

Qual a relevância do Prêmio Direções para a

ços. A margem vai lá embaixo.

Bibi?

Acredito também que estamos vivendo um ano

Somos bicampeões. O principal ponto é a cone-

diferenciado por consequência dos eventos Copa

xão realizada entre as estratégias de marketing

do Mundo e Eleições. Percebemos um varejo pre-

e industrial. O reconhecimento da Abicalçados

ocupado, mais cauteloso, e é uma realidade com

é sempre muito importante, pois demonstra que

a qual temos que trabalhar. Acredito que o desafio

a indústria calçadista possui uma capacidade de

principal, que também é uma oportunidade, é

produção relevante, mas precisa quebrar paradig-

trabalhar com uma carteira de negócios mais otimi-

mas. Nós acreditamos na indústria e o sucesso do

zada e tornar a empresa cada vez mais eficiente e

case demonstra justamente isso, que mesmo com

rápida, agregando valor através dos serviços.
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Inovação e sustentabilidade
dão prêmio à Dian Pátris
Empresa de Igrejinha levou troféu com o case
“Projeto de Conversão Tecnológica e Sustentável”

U

ma situação de fim de

a aposta na sustentabilidade através

sociedade deu início ao

do programa Caminho Sustentável

A Dian Pátris possui uma in-

que seria o case ven-

a empresa construiu uma estratégia

tensa atuação junto à comunidade

cedor da Dian Pátris.

de resultados tangíveis e intangíveis

local, sendo o diretor da empre-

relevantes.

sa presidente do Hospital Bom

Com a saída gradual dos sócios, o
empresário Glaumir Pedro Kaiser,

Fundada em 1987, a Dian Pátris

Europa, Ásia e África.

Pastor, membro do Sindicato da

ou Pedrinho como é conhecido

possui 104 funcionários que produ-

Indústria de Calçados de Igrejinha

no setor, iniciou um processo para

zem 1,2 mil pares diários de calçados

(Sindigrejinha) e sócio fundador da

melhoria da estrutura da empresa

femininos em couro numa área de

cooperativa de crédito da Região

através da área produtiva. Com a

mais de 30 mil metros quadrados.

(Ecocredi).

aquisição de duas máquinas de cor-

A exportação está em 31% do total

te à laser, melhorias no quadro fun-

produzido e os calçados têm como

Processo

cional e no ambiente de trabalho e

destino países da América Latina,

O processo de conversão tec-
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(...) mais de 70% do couro descartado nas máquinas de
corte são reaproveitados principalmente em enfeites
para calçados.

Readequação
A conversão tecnológica e sustentável iniciou quando, após a saída
dos dois últimos sócios, Pedrinho
reuniu o grupo de colaboradores e
expôs a necessidade da empresa
enquadrar-se dentro dos conceitos
pregados pelo Programa Caminho
Sustentável, do Sindicato das Indústrias de Calçados de Igrejinha, e
também da necessidade da empresa
de atender à legislação ambiental do
município. A partir daí foram tomadas
resoluções para a redução da emissão
de resíduos e criado um sistema de
separação, pesagem e acondicionanológica e sustentável teve como
objetivo tornar a empresa viável econômica e ambientalmente através
da adequação das máquinas à NR
12, que dispõe sobre a segurança
em máquinas, a capacitação dos
ateliês prestadores de serviço para
a indústria e a adequada gestão de
resíduos. Para melhorar a produtividade, mesmo com as quedas de
energia cada vez mais constantes no
Rio Grande do Sul, a empresa investiu em um moderno gerador.

mento dos mesmos. Segundo o relatório inscrito no prêmio, mais de 70%
do couro descartado nas máquinas
de corte são reaproveitados principalmente em enfeites para calçados.
“A economia gira em torno de 7%”,
afirma Pedrinho, acrescentando que
os 30% não reaproveitados tem como
destino o Sindigrejinha para o descarte adequado. Os demais resíduos
recicláveis do chão de fábrica são
acondicionados em locais específicos
para a coleta de recicladores.

Capacitação para
terceirizados
A Dian Pátris também investe
pesado na capacitação dos prestadores de serviços para a indústria,
os chamados ateliês de calçados.
Atualmente a empresa paga a participação dos empreendimentos em
projeto de capacitação desenvolvido
pelo Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa (Sebrae)
em parceria com o sindicato local e
Abicalçados.
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Conversão
Redução da emissão de resíduos no chão de fábrica;
Criação de sistema de separação com orientação do
Sindigrejinha;
Reaproveitamento de 70% do couro utilizado;

Os resultados alcançados com a
reestruturação da empresa são
tangíveis ou intangíveis.

Criação de espaços específicos para
acondicionamento de resíduos para posterior coleta do
Sindigrejinha;
Depósito para resíduos Classe 1 e 2;
Aquisição de máquinas de corte à laser;
Aquisição de moderno gerador para prevenção dos
constantes apagões;
Melhoria na qualidade e agilidade da produção;
Projeto de capacitação para ateliês ligados à empresa.

Resultados
Os resultados alcançados com a

só neste processo.
Ainda conforme o relatório ins-

presa em campanhas comunitárias
através das ações do sindicato patro-

reestruturação da empresa são tan-

crito, a aquisição das máquinas de

nal. “Inclusive está nas nossas caixas

gíveis ou intangíveis. Segundo Pedri-

corte automatizadas reduziu o custo

de sapatos (que estampam ações

nho, “existem resultados que apenas

do serviço em 50% comparando

do Caminho Sustentável e divulgam

podem ser presumidos pela partici-

com o terceirizado e permitiu uma

eventos da cidade, como a Oktober-

pação ativas dos colaboradores nas

flexibilidade de modelos maior. “Pra-

fest)”, conclui Pedrinho.

atividades da empresa”.

ticamente 100%

Porém, alguns números puderam

dos resíduos ge-

ser apurados. No caso das máquinas

rados tem desti-

de corte automatizadas se obteve

nação adequada

uma economia média de 7% no

e o ambiente

couro no comparativo com a forma

fabril está mais

antiga de corte, no balancim. Tam-

organizado e lim-

bém houve uma melhora significativa

po”, acrescenta

na qualidade do corte a redução do

Pedrinho, que

tempo de custo de produção das

faz questão de

navalhas. A estimativa da empresa é

destacar o enga-

de uma economia mensal R$ 37 mil

jamento da em-
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ENTREVISTA
Glaumir Pedro Kaiser,
diretor da Dian Pátris
Qual o papel do pro-

com amor e isso faz toda a diferença. Prova disso

jeto de conversão

é que estamos com mais de 90 currículos no nosso

tecnológica e susten-

cadastro. São pessoas que realmente querem tra-

tável para a produti-

balhar aqui... (interrompe a entrevista para atender

vidade da empresa?

uma cliente). Viu, a lojista ligou elogiando a quali-

Foi fundamental. Além

dade do nosso produto. Isso é o nosso diferencial,

da produtividade,

porque sabemos que a crítica, infelizmente, é sem-

também ganhamos

pre mais fácil do que o elogio.

com a satisfação dos funcionários, que estão mais
seguros e felizes com o emprego. Diminuímos o

Avalie o atual cenário para a empresa?

absenteísmo, gastos com remédios e a saúde dos

Estamos em ascensão através do investimento

trabalhadores. Também notamos que eles estão

constante em produtos qualificados e novas linhas.

mais conscientes quanto a importância de preser-

Também estamos muito bem no mercado externo.

vação do meio ambiente.

Em 2010, as exportações respondiam por 6% da
produção, hoje respondem por 31%. Em 2012,

O que representa o reconhecimento da

quando o dólar esteve em patamares mais compe-

Abicalçados?

titivos, foi 40%.

A premiação é para todos da empresa. Sabemos,
porém, que é um trabalho de longo prazo, fomos

Quais são os gargalos para o setor?

premiados por ações que vêm sendo trabalhadas

Principalmente as leis trabalhistas, que sempre

há mais tempo. O reconhecimento da Abicalça-

oneram o empresário. Além disso, temos órgãos

dos é uma motivação para continuar com as boas

oficiais complicando sistematicamente o nosso tra-

ações em prol do cliente e dos nossos colabora-

balho. A regulamentação da terceirização também

dores. Quero agradecer a equipe da Entidade e

é fundamental, pois hoje estamos respondendo

as pessoas que incentivaram a nossa inscrição no

ações que, na realidade, não são nossas.

Prêmio Direções.
Qual é a expectativa para 2014?
Qual a importância do bem-estar dos

Acreditamos numa estabilidade no mercado in-

trabalhadores para a produtividade?

terno e externo. Temos capacidade de produção

Aumentamos a produtividade baseado nisso. Além

para dois mil pares diários (hoje a produção é 1,2

disso, melhoramos a qualidade dos produtos, per-

mil). Vamos sentir no decorrer do ano a demanda

cebemos que os trabalhadores fazem seu serviço

do mercado.
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Prof. Artur Vasconcellos
Consultor, professor e coordenador dos
programas de Pós-Graduação de Mercado
da ESPM-Sul.

Marketing, Criatividade
e Relevância

A

criatividade sempre

de determinados setores esse papel

história são importantes, assim como

andou junto ao mar-

passa a ser ainda mais relevante,

as referências, mas elas não podem

keting, exercendo

como é o caso da economia criativa,

ser amarras para o pensamento

um papel-chave de

onde estão enquadrados negócios

novo, arejado, pois é esse que traz

sucesso para qualquer estratégia

nas áreas da moda, design, artes, ar-

inovação e diferenciação para as

mercadológica que uma empresa

quitetura, entretenimento, novas tec-

marcas. E isso deve ocorrer em to-

viesse a desenvolver. Contudo, na

nologias, entre outros. Isto porque

dos os esforços mercadológicos da

sociedade do excesso em que vi-

está na essência destes tipos de ne-

empresa, seja na definição de um

vemos, onde um número conside-

gócios a criatividade na concepção e

novo modelo de negócio ou novo

rável de marcas e produtos disputa

entrega de seus produtos e serviços,

canal de vendas, afinal, quem disse

pela valiosa atenção e envolvimento

logo, como não ser criativo também,

que sandálias de borracha não po-

dos consumidores em tantos meios

na maneira de se comunicar com o

dem ser vendidas em máquinas de

possíveis de comunicação, a criati-

mercado, de determinar meios de

autoatendimento, antes dedicadas

vidade passou a ter um papel ainda

pagamento, de pensar novos canais

somente a vendas de refrigerantes

mais relevante. Papel esse capaz

de distribuição e vendas, ou em

e guloseimas? Esta busca por fazer

de determinar o reconhecimento e

qualquer estratégia de marketing?

diferente requer originalidade, rom-

o desejo por uma nova coleção ou

É importante então que se con-

pendo com paradigmas e ousando,

produto lançado, o impacto e visibili-

sidere criatividade no marketing

o que às vezes pode trazer um ônus,

dade de uma campanha publicitária,

com um olhar amplo, que envolva o

já que é mais fácil e confortável

o crescimento das vendas e da base

pensar diferente, fugir dos clichês e

fazer tudo como sempre foi feito.

de clientes, ou quaisquer outros re-

do lugar comum, daquilo que todo

Um bom exemplo de atitude neste

sultados esperados através de inicia-

mundo faz e que sempre foi feito

sentido é da H.Stern, grande marca

tivas de marketing. E para empresas

assim. Os modelos de sucesso e a

brasileira de joias, famosa no mundo
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todo, que proíbe seus designers de
visitarem feiras internacionais para
a busca de “referências” em peças
já produzidas por concorrentes. No
lugar disso, eles vão à Amazônia, e
criam peças inspiradas nas formas da
flora local, foram ao Rio de Janeiro
conhecer Oscar Niemeyer, e criaram
peças inspiradas em seus traços arquitetônicos. Isso é criatividade no
marketing, ser original não só nas
ações de comunicação, mas de criação de seus produtos e serviços.
E é na busca pela criatividade
que um jeito diferente de se pensar
e fazer marketing tem invadido o
mercado nos últimos anos, o mar-

E é na comunicação
digital que está o grande
desafio para as marcas
trabalharem de forma
criativa, já que os consumidores têm o poder de
opinar, compartilhar ou
não compartilhar, enfim,
manifestar-se sobre as
ações das empresas.

keting experiencial. A lógica aqui é

criação de um ambiente favorável
e estimulante às novas idéias são
algumas das atitudes que as empresas precisam fomentar para que a
criatividade no marketing realmente

criar ações ancoradas na emoção e

periência virtual que a marca propor-

na experiência (sensorial e afetiva)

ciona, ou seja, a estética, interface e

como forma de trabalhar uma marca

usabilidade de suas iniciativas digi-

mos de marketing e criatividade,

e de engajar e fidelizar clientes. Ex-

tais (site, mídias sociais, aplicativos

mas e a relevância? Em plena era do

periências são acontecimentos reais

mobile, etc.). E é na comunicação

conceito, onde consumidores com-

ou virtuais que geram um estímulo, a

digital que está o grande desafio

pram mais do que produtos, e sim,

partir da vivência e do envolvimento

para as marcas trabalharem de forma

promessas e atributos emocionais

em uma situação, proporcionando

criativa, já que os consumidores têm

de marcas, talvez não fosse nem

assim uma resposta emocional e

o poder de opinar, compartilhar ou

preciso falar da relevância do mar-

que, enfim, motivam a criação de um

não compartilhar, enfim, manifestar-

keting. Construir marcas fortes que

vínculo com o posicionamento pro-

-se sobre as ações das empresas. E

agreguem valor a produtos, criando

posto pela marca. Estamos falando

neste ambiente eles são implacáveis,

assim diferenciação que afastem a

de eventos marcantes e envolven-

podendo gerar visibilidade através

guerra de preços, engajar consumi-

tes, do cuidado do aroma, música

de engajamento com o que marca

dores no entorno destas marcas e

e visual merchandising no ponto de

propõe, ou simplesmente ignorando

consequentemente gerar resultados

venda, de um atendimento cênico e

ou criticando caso não curtam o que

de vendas podem ser considerados

espetacular, e de diversas outras ini-

foi proposto. Em função de tudo

três objetivos principais de marke-

ciativas. O que não se pode esque-

isso, valorizar o capital intelectual,

ting. É preciso falar da relevância do

cer, é claro, é também da ex

investir na gestão de talentos e na

investimento em marketing?

ocorra e traga resultados.
E a relevância? Até agora fala-
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‘Sapato é Rafarillo’
A expressão usada pelo garoto-propaganda Milton Neves levou a marca
a fixar seu nome na mente do consumidor e conquistou os jurados na
categoria Direções de Marketing – Médio e Grande Porte
do Prêmio Direções Abicalçados

‘S

apato é Rafarillo’. O

quando a campanha de marketing

que conversa com a massa e isso foi

jargão utilizado pelo

ganhou ainda mais força, a produ-

um fator primordial para o sucesso

jornalista e apresen-

ção da Rafarillo já chegou a 6 mil

da parceria”, destaca Ronilson An-

tador Milton Neves já

pares por dia. Por todo esse cenário

drade, coordenador de marketing da

está na mente dos consumidores.

a Rafarillo conquistou o prêmio da

empresa. A Rafarillo conta com uma

Prova disso é que o investimento no

categoria Direções de Marketing –

experiência de 23 anos de setor cal-

garoto-propaganda levou a marca

Médio e Grande Porte com o case A

çadista brasileiro.

de calçados masculinos de Franca,

Nova Cara da Rafarillo.

Associar a marca a uma pessoa

São Paulo, a crescer consideravel-

“Estamos desenvolvendo o tra-

conhecida, especialmente na mídia

mente. Desde o início do trabalho

balho com o Milton Neves há mais

de massa, como é o meio esportivo

com o apresentador do programa

de quatro anos. Neste período, per-

era, aliás, era o objetivo da empre-

Terceiro Tempo, da Band, em 2010,

cebemos que nossos produtos tive-

sa. “Estávamos buscando um novo

a produção diária da fábrica saltou

ram um aumento de procura e tam-

posicionamento no setor, deixando

de 1,2 mil pares para 5,5 mil pares

bém um prestígio melhor da marca.

de atuar apenas como uma marca de

diários nos dias de hoje. Em 2012,

O Milton Neves é um personagem

sapatos sociais para se tornar uma
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marca jovem arrojada e com o perfil
do consumidor que tem de 25 a 50
anos. E como o Brasil respira futebol,
nada melhor do que usar uma figura
pública do meio para nos ajudar nessa tarefa’, explica Andrade.

Neste período, percebemos que nossos produtos
tiveram um aumento de procura e também um
prestígio melhor da marca.

A escolha da empresa também
se deu diante de um cenário no qual
os eventos esportivos sediados no
Brasil – Copa do Mundo e Olimpía-

orgulho representar a marca, que é

o processo de envio e e-mail marke-

das – serviram como gancho para se

associada a ele por onde passa. “As

ting para representantes solicitando

aproximar dos consumidores e gra-

pessoas associam direto e reto. Em

a interação com suas carteiras de

dativamente atacar o mercado com

lugares públicos, avião, hotel, aero-

clientes; e capacitou seus porta-vozes

campanhas publicitárias voltadas

porto, internet e restaurantes estou

para ajudar no giro dos calçados nas

para um perfil específico. Hoje o co-

sempre ouvindo ‘me dá um Rafarillo

lojas parceiras. Hoje a imagem do

mentarista Milton Neves leva o nome

aí’’, conta.

garoto-propaganda está estampada

da Rafarillo para milhares de lares

em todas as ações da marca, desde

brasileiros aos domingos durante o

Adequação

fachadas de lojas e nos estandes da

merchandising na emissora.

Mas para que a inclusão do

empresa em feiras calçadistas, até

Milton Neves repercutisse de forma

em inaugurações e convenções da

roto-propaganda pela marca não

positiva com o consumidor final foi

empresa, algumas com a presença

se limita ao programa. Segundo

preciso um envolvimento de toda

do comentarista.

o próprio, os calçados da Rafaril-

estrutura. A empresa, então, ade-

Presente em mídias on-line,

lo fazem parte do seu dia a dia.

quou seus PDVs com materiais im-

como Facebook, Youtube, Twitter e

“Após a Rafarillo entrar no ar comi-

pressos, como cantoneiras, displays

blog, a Rafarillo também fidelizou

go na Band, nunca mais usei sapato

de vitrines, cartazes e sinalizadores;

seguidores com uma linguagem

que não fosse da marca, hoje top. E

aproximou-se dos vendedores atra-

mais acessível. Prestes a ter 85 mil

isto já faz quatro anos”, confessa Mil-

vés de suas campanhas e dos mer-

seguidores em sua fanpage, a mar-

ton Neves. Para o jornalista, é um

chandisings na televisão; iniciou

ca consegue 25 mil visualizações em

E olha que a escolha do ga-
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posts com editorais de moda e nas

Para o coordenador de marke-

campanhas institucionais. “Inclusive

ting da empresa, a segurança do

um fato inusitado entre o Milton Ne-

resultado da ação é sentida nos de-

ves e o Neto nos ajudou a ganhar

poimentos dos lojistas, que afirmam

ainda mais visibilidade na rede”,

categoricamente que os negócios

lembra Andrade, referindo-se a uma

melhoraram depois do investimento

brincadeira feita entre os dois co-

em imagem de marca. “Conquis-

mentaristas em outro programa de

tamos a credibilidade da nossa

entretenimento da emissora, quan-

cadeia. Durante os 60 segundos de

do Milton Neves literalmente jogou

merchandising, o apresentador faz

seu sapato no Neto para provar que

questão de citar nomes de lojistas,

usava o produto Rafarillo.

brincar com diretores da empresa e

Além das aparições na progra-

abrir o microfone para os demais co-

mação da Band com o merchandi-

mentaristas. Isto nos aproximou do

sing e os VTs da marca, a Rafarillo

mercado.”

também entrou nos campos de futebol durante amistosos da Seleção

Investimentos

Brasileira, no campeonato Paulista,

A Rafarillo sabe da importância

e o aumento significativo das vendas
foi o grande diferencial da ação ‘A
Nova Cara da Rafarillo’. Extrovertido
e arrojado, o comentarista encabeça

no Brasileirão, e nas quadras de

em saber apresentar seus lançamen-

futsal. Placas disponibilizadas, em

tos ao consumidor. E investe pesado

sua maioria, atrás das goleiras co-

nisso. “Seguimos um planejamento

locaram a Rafarillo em um patamar

com a execução de nossas ações

de destaque. “A abordagem foi

para que ocorram no tempo certo.

certeira. Atualmente abastecemos

Inovamos, pesquisamos e desejamos

10 mil pontos de vendas, temos três

entregar sempre aos clientes aquilo

lojas próprias e um virtual graças ao

que eles esperam. Quando alguém

nosso marketing de guerrilha”, frisa

escolhe um Rafarillo, ele não está

jornalismo esportivo brasileiro, a

Andrade.

apenas escolhendo um ótimo calça-

empresa contratou o ator e modelo

do, mas uma marca que conquista

Igor Rickli para ser o protagonista

gradativamente confiança, solidez,

das campanhas verão e inverno.

qualidade e credibilidade”, reforça

“Hoje, onde há um ponto de ven-

Andrade.

da com produtos da Rafarillo, tem

Os investimentos não param em

ainda a promoção Golaço Rafarillo,
que vai sortear dois carros zero quilômetro. “A Rafarillo agregou muitos
fatores que nos ajudaram a atingir
um giro expressivo no segmento
masculino”, conta Dikran Kiulhtzian,
da rede Dibs.
Além do nome peso pesado do

material de PDV, imagens com o

ações de marketing, mas se perpe-

Milton Neves e com o Igor Rickli e

tuam em novas ideias e no patrocí-

ações promocionais. Não poupamos

nio esportivo nas telas e nos campos

esforços para investir cada vez mais

de futebol. Para a empresa, a mídia

na imagem da nossa marca’, enfatiza

espontânea feita pelo apresentador

Andrade.
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Ronilson Andrade,
coordenador de Marketing
Qual a impor-

para todo ano, o que nos possibilita o dire-

tância de ser

cionamento no momento certo e onde in-

agraciado no

vestir. Olhamos o campo de atuação ampla-

Prêmio Dire-

mente. Analisamos a necessidade do nosso

ções Abicalça-

público e desenvolvemos modelos e linhas

dos?

direcionadas para determinado segmento.

É muito impor-

Antes da definição final da ação, analisamos

tante, pois colhemos o reconhecimento de

previamente o investimento e o retorno que

uma instituição forte ligada ao setor calça-

ela trará para a marca. E, em sua maioria, é

dista. Através deste prêmio temos a confir-

positivo.

mação de que estamos fazemos um trabalho
sério e diferenciado. Estamos no caminho

Em ano de Copa do Mundo, quando o

certo.

futebol será um dos principais temas do
ano, vocês esperam alcançar resultados

Qual a importância em investir na imagem

ainda melhores uma vez que trabalham

da marca?

com um ícone do jornalismo esportivo?

Vivemos hoje em um mercado muito com-

Esperamos que sim. A parceria com o Milton

petitivo, não é diferente no setor calçadis-

Neves nós posicionou como empresa que

ta. Para que a Rafarillo se destaque neste

usa o esporte para promover a marca e, nes-

mercado temos quer ser constantemente

te ano de Copa, apostamos ainda mais no

enérgicos para sermos vistos e fixados na

marketing esportivo. Estamos usando outros

mente do consumidor. Investimos na marca,

meios, como placas estáticas nos principais

no que ela representa para os nossos lojistas

campeonatos, patrocínios em camisas de

e consumidores e hoje temos nossa marca

importantes times e muita movimentação na

reconhecida perante o público-alvo.

área. Com certeza, vamos preparar outras
ações para este ano. Muita coisa boa vem

A área de marketing da Rafarillo é bem

por aí. Os lojistas sempre esperam da Rafa-

ativa, como é feita a definição dos investi-

rillo algo que ajude nas suas vendas e é isso

mentos nessa área?

que procuramos fazer. Como diz o Diretor

Nosso investimento é de acordo com o fa-

da Rafarillo, Valter Cintra ‘sempre faremos

turamento. Assim temos uma verba prevista

um cadinho a mais’.
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Celebration:
A transformação de uma data
em uma estratégia de marketing
Campeã pela segunda vez do Prêmio Direções Abicalçados, a Bischoff Creative
Group, empresa detentora das marcas Jorge Bischoff e Loucos e Santos
transformou uma data comemorativa em uma grande ação de marketing
que envolveu todos os pontos de contato com a marca Jorge Bischoff

E

m tempos de tecnologia,

apresenta para o mercado produtos

da entre as dez Melhores Franquias

internet e crescimento do

e serviços originários dessa troca,

para Investir no segmento de vestuá-

consumo on-line, a mar-

fidelizando clientes nos mais diferen-

rio, calçados e acessórios no Brasil,

ca Jorge Bischoff optou

tes canais.

em pesquisa conduzida pela Serasa
Experian em 2013. E o plano segue

por fazer o caminho inverso: rela-

Essa fidelização da clientela se

cionamento direto com o cliente.

percebe nos números da empresa.

em expansão. A marca pretende

O princípio do relacionamento e a

Hoje são 54 lojas exclusivas, 900

atingir 64 lojas próprias até o final de

proximidade com seus stakeholders

pontos de venda no Brasil e no exte-

2014.

é um dos valores dessa marca, que

rior, com presença em 45 países. A

acredita que monitora as opiniões e

rede de franquias ainda foi classifica-

Para comemorar essa trajetória,
a empresa traçou um plano de ações
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para marcar a primeira década da

Python Celebration – couro de cobra

marca, envolvendo todos os seus

original em tons naturais e detalhes

públicos. O plano priorizou a relação

metalizados. Além disso, o solado

direta com o consumidor e valorizou

das peças é dourado e leva a assina-

cada canal, fortalecendo algumas

tura manuscrita do criador. Como or-

características importantes para a

namento, foi desenvolvida uma gran-

grife em termos de valores: rela-

de peça de metal dourado, na qual

cionamento, fidelidade, qualidade,

foi incrustada uma exclusiva drusa de

exclusividade. Para acontecer, o pro-

ágata – pedra natural encontrada na

jeto contou com a disponibilidade

parte oca das rochas.

do designer que dá nome à marca,
que se dedicou, durante seis meses,

A entrega

às mais diversas ações que envolve-

Para que o conceito do Celebra-

ram o plano. Nesse período, Jorge

tion chegasse a todos os seus públi-

Bischoff trouxe à tona sua essência,

cos, diversos canais foram utilizados.

mostrando a relação entre o ofício

Primeiro foi a vez dos franqueados

de sapateiro e o mercado.

Jorge Bischoff, que durante um

O projeto, chamado de Celebra-

Encontro de Franquias, foram apre-

tion, veio com o objetivo de contar

sentados a campanha pelo próprio

essa história de sucesso. O slogan “É

designer. Da mesma forma, os repre-

tempo de celebrar” norteou todas as

sentantes comerciais da marca to-

atividades ao longo do segundo se-

maram conhecimento, durante uma

mestre de 2013, num grande circuito

Convenção.

que envolveu todos os públicos.
Como base para as ações de

Durante a Francal, a grife aproveitou para apresentar o projeto

relacionamento, foram criados o

Celebration a lojistas multimarcas

“Editorial Celebration”, a “Coleção

e imprensa setorial. No estande foi

Celebration”, o “Vídeo Celebration”,

utilizada a principal imagem do edi-

uma edição especial da revista Jorge

torial criado para a campanha, além

Bischoff, um hotsite e uma hashtag

de reproduzir o espaço de criação

oficial. O editorial foi fotografado em

do designer em sua vitrine principal.

uma das unidades de produção, le-

Uma assessoria de imprensa exclusi-

vanto o conceito da marca para essa

va para o projeto foi contratada para

atmosfera de transformação.

realizar todo o trabalho de promo-

Nos pés das modelos, formas

ção do conceito junto à imprensa.

e curvas pensadas para exaltar a

Os colaboradores, tanto do Bischoff

sensualidade e feminilidade da mu-

Creative Group, quanto da unidade

lher. Assim foi construída a coleção,

fabril, também foram contemplados

composta de cinco itens, desenvol-

nesse processo. Da mesma forma,

vida com materiais exclusivos, como

gerentes e consultores das lojas ex-
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clusivas.
Peças temáticas foram criadas

atingido em torno de 6 mil pessoas.

para a ambientação das lojas: uma

Resultados

vitrine temática, que retratou o am-

Com o enfoque Celebration, ob-

biente de criação de Jorge Bischoff,

teve-se uma conquista relevante de

e um adesivo de vitrine, que sinaliza-

exposição na imprensa. As entrevis-

va a data especial para a grife, além

tas com o designer em emissoras e

de tags e displays de exposição cria-

veículos regionais, quando em visita

dos com base na temática.

às cidades, também foram importan-

Um projeto especial foi elabora-

tes, mas, sem dúvida, as mais signifi-

do pela equipe de marketing de for-

cativas, foram as oportunidades que

ma que as lojas pudessem rentabilizar

esse projeto revelou para apresentar

a ação também por meio de eventos

o perfil do empreendedor (inclusi-

específicos. Essas ações incluíam

ve para prospects), e o universo de

estratégias individuais programadas

moda e magia da grife. Foram 324

de acordo com a realidade de cada

registros (entre impressos, on-line e

mercado e contratação de assessoria

vídeos), mensurados em aproxima-

de imprensa e produção de press-kit,

damente R$ 553 mil.

contato com imprensa e formadores

O projeto foi apoiado sobre os

de opinião; busca de espaço para

pilares do marketing mix, dissemina-

entrevistas em programas de TV e

do on e off-line, otimizado com todo

jornal, aproveitando a presença do

trade, buscando o alinhamento do

designer na cidade.

conceito e da linguagem em todas

Além disso, foram realizados

as suas etapas. Criou-se, com ele,

eventos com a presença do designer

uma nova oportunidade de difundir

em cinco lojas próprias e mais 12

a cultura organizacional, as crenças e

eventos com a temática Celebration

os conceitos sobre os quais foi cons-

por todo o Brasil. Jorge Bischoff

truído o sucesso destes dez anos e

ainda marcou presença em três lojas

que devem seguir como diretrizes

multimarcas. A empresa estima que

para os anos que seguem.

esses eventos, sozinhos, tenham

A marca cria produtos que possam, cada vez mais, diferenciar e valorizar a força e a elegância de quem
segue o seu conceito, correspondendo aos anseios não só de beleza,
mas de estilo. E esta relação se fortalece a cada temporada. O sucesso
da coleção Celebration, que gerou
listas de espera pela exclusividade
das peças, é reflexo dessa extrema

identificação e do reconhecimento
deste projeto que mobilizou seus
agentes em todo o País.
A performance da grife, ao longo dos próximos anos, ainda será
reflexo dessa estratégia, do apelo
emocional, de questões intangíveis
e tão múltiplas que são difíceis de
mensurar resultados a curto prazo.
Mas o orgulho, a paixão pela excelência, pela qualidade e por fazer
cada mulher sentir-se única, esta será
duradoura, indiferente à comemoração dos dez anos, pois se estenderá,
eternamente, enquanto o estilo Jorge Bischoff perdurar como conceito
principal desta marca.
A trajetória do designer, que se
confunde com a da marca, e apresentada no projeto Celebration, alimentou a forte relação com seu público,
razão de ser da marca, da empresa e
de cada integrante do seu time. Certamente, foi muito além do que comemorar um aniversário de 10 anos!
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Jorge Bischoff,
designer da marca
Esse relacionamento

Que estratégias foram usadas para alcançar o sta-

da marca com seus

tus atual da marca, com 54 lojas exclusivas?

stakeholders parece

O sistema de franquias foi a principal estratégia. Atra-

nortear as ações de

vés de um plano de franchising bem estruturado e com

marketing. Como isso é

todas as ferramentas de treinamento e supervisão,

possível ainda hoje, com

disseminamos a nossa cultura e mantemos os padrões

clientes em várias par-

originais da marca nos endereços mais distantes, em

tes do mundo?

todo País. E a expansão da rede continua em 2014.

A base de todo o trabalho do Bischoff Creative Group é

Pretendemos fechar o ano com mais de 60 unidades.

o relacionamento. Essa premissa tem sido o fundamento
para o desenvolvimento de todas as ações da empresa,

A ambientação das lojas exclusivas era obrigatória

alimentando as relações e construindo uma base sólida

ou opcional? Como funciona esse aspecto na ges-

para os nossos negócios. Isso atinge cada peça da nossa

tão das franquias?

engrenagem, desde os colaboradores mais próximos

No sistema de franquias Jorge Bischoff a padroniza-

até as equipes de atendimento das lojas, em qualquer

ção da ambientação das lojas é um dos itens obriga-

lugar que elas estejam instaladas, passando pelos par-

tórios e a questão é parte natural do processo. O que

ceiros de produção, pelos franqueados, lojistas multi-

percebemos é que os franqueados foram muito além

marcas, representantes... e, claro, com nossos consumi-

dos itens obrigatórios, criando peças acessórias que

dores, que recebem um produto no qual toda filosofia

contribuíram e engrandeceram ainda mais as come-

da empresa está refletida.

morações no seu ponto de vendas.

No case, é apontado um cenário favorável, com

Para a Jorge Bischoff, qual a importância do reco-

50% de crescimento do mercado de luxo brasilei-

nhecimento recebido através do Prêmio Direções

ro. A que você credita esse crescimento?

Abicalçados? Especialmente por já ter vencido na edi-

O mercado de luxo está num ciclo de crescimento das

ção passada, com a marca Loucos e Santos.

operações no Brasil, num desempenho bem mais favo-

O reconhecimento recebido pela Abicalçados foi fun-

rável do que ocorre com a economia em geral e alguns

damental para o fechamento do ciclo Celebration “em

dos fatores que levam a isso são o amor geral pelo luxo,

alta”. Foi a oportunidade de reunir num único processo

a ascensão da nova classe média, a expansão da cama-

todas as partes desse projeto e mensurar os seus resul-

da de maior renda da população e o acesso do consu-

tados. A avaliação do case por técnicos de mercado e o

midor ao crédito. Observa-se um aumento significativo

prêmio oferecido pela entidade máxima do setor calça-

no consumo de bens que agregam valor e se diferen-

dista premiou nosso esforço de marketing, reafirmando

ciam, fatias que a Jorge Bischoff está conquistando com

nossa responsabilidade diante de toda cadeia produtiva,

seu posicionamento claramente identificado.

dos nossos colaboradores e do consumidor.
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Meline Moumdjian
Formada em Comunicação Visual pela Instituto
Mackenzie. É idealizadora, coordenadora e professora do curso de pós-graduação em Design de
Calçados e Bolsas do Istituto Europeo di Design.
Técnica em calçados femininos, desenha e projeta os produtos para sua marca Les Gazelles. É
designer titular da Sapatada, aplica treinamentos
específicos in company e, como membro e consultora em design estratégico do Cried (centro
de pesquisas do IED), capacita profissionais no
segmento de design.

A Implantação do Design no
Planejamento Estratégico

A

globalização, a acessibili-

No mercado, de forma geral,

que resultam em oportunidades e insi-

dade e a velocidade das

percebemos as marcas oferecendo

informações, apresentam

produtos iguais, competindo entre sí

Logo, usando a ferramenta do

ao mercado e às empresas

no quesito preço e não com foco no

Design Estratégico trabalharemos na

produto/serviço.

identidade de marca, mas com um

um momento singular, onde o poder
mudou de mãos e quem está no co-

No contexto atual, acreditamos

ghts, que irão compor o planejamento.

pensamento estratégico. Precisamos

mando é o consumidor. Estudando

que concentrar os esforços na cap-

conhecer o negócio, os concorrentes,

esta situação, compreendemos que as

tação de informações e percepções

empresas precisam focar seus esforços

do público-alvo da marca, é uma

conhecer quais são os problemas da

no Planejamento Estratégico, ofere-

ferramenta eficiente. Assim sendo, o

cendo ao seu cliente algo que o sur-

Design Thinking é aliado do Planeja-

preenda. Os novos produtos precisam

mento Estratégico e auxilia nas toma-

atender necessidades que, às vezes,

das de direção da empresa quando

nem o consumidor sabe que tem.

do lançamento de novos produtos,

Nesta edição do Prêmio Direções

pois coloca as pessoas que serão seus

- Design, promovido pela Abicalçados,

consumidores no centro das atenções.

premiamos a Kidy com seu projeto Sti-

Através de entrevistas, identificam-se

cky (o tênis que aumenta de tamanho)

os problemas e necessidades dos usu-

que trouxe ao mercado um novo pro-

ários, bem como são compreendidos

duto com a finalidade de atender às

seus comportamentos.

necessidades da criança, oferecendo

Busca-se entender o que realmen-

marca e solucionar através do design.
Como resultado, temos a elevação
do nível de inovação presente nos projetos, de forma a atender as demandas
do público-alvo e as necessidades dos
objetivos estratégicos da empresa,
tornando os projetos rentáveis. Projetando de forma competente, podemos
tornar os processos eficientes e sustentáveis, trazendo para a empresa benefícios a médio e longo prazo. Portanto,
o produto decorrente desse processo

tecnologia inovadora. Os pais vão po-

te os usuários desejam ou almejam

deve atender às expectativas do con-

der comprar um produto de qualidade

quando estão usando seus produtos.

sumidor e da empresa e ainda reforçar

que atende às expectativas funcional,

Em um trabalho coletivo de brainstor-

a marca, que é um patrimônio de valor

estética e sensorial.

ming discutem-se estas colocações,

intangível.
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O tênis que
aumenta de tamanho
A Kidy trouxe para o mercado mais uma inovação tecnológica. Com o projeto
Sticky, a empresa foi reconhecia pelo Prêmio Direções Abicalçados na categoria
Direções de Design – Médio e Grande Porte

J

á imaginou um sapato que

para reforçar a veia inovadora da

o rápido crescimento do pé infantil,

aumenta de tamanho, acom-

empresa de calçados infantis de Biri-

as crianças deixam de usar o calçado

panhando o crescimento

güi, São Paulo, que foi agraciada na

quando ainda está em condições de

dos pequenos? Pois esse

categoria Direções de Design – Mé-

uso, gerando constantes reclama-

produto já existe. Velha conhecida

dio e Grande Porte no Prêmio Dire-

ções dos pais, que acabam elevando

das mamães – e dos papais –, a Kidy

ções Abicalçados.

suas despesas com a troca constante

revolucionou o mercado com o Kidy

Sempre preocupada com desen-

dos calçados”, explica André Henz,

Sticky – o tênis que aumenta de ta-

volvimento saudável dos pés de seus

gerente de desenvolvimento da Kidy.

manho. Com uma tecnologia única

clientes, a empresa voltou seus olhos

Segundo ele, o projeto Sticky nasceu

que possibilita aumentar o tamanho

para as necessidades dos pais em ter

justamente desta oportunidade de

do calçado, fazendo com que seu

um calçado que se adapte aos pés

mercado. “A nossa ideia, então, era

tempo de uso seja maior do que um

dos seus filhos e proporcione econo-

criar um calçado para atender a duas

calçado comum, o produto chegou

mia no bolso do consumidor. “Com

numerações e que custasse, no má-
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ximo, o valor de um par e meio, ge-

desenvolvimento, novas matérias-

lógicos não são comerciais, não

rando um interesse econômico para

-primas foram desenvolvidas e novos

têm apelo visual, e essa foi uma das

o consumidor”, conta.

testes de resistência e durabilidade

preocupações no desenvolvimento

foram aplicados para garantir que

do Sticky. Peso, traços, ergonomia,

Desafios

o calçado tivesse uma durabilidade

facilidade no manuseio do mecanis-

Durante os seis anos de desen-

maior do que se tem habitualmente.

mo foram desenhados, modelados

volvimento do projeto, muitos foram

“Foi necessária a conscientização

e prototipados por diversas vezes

os desafios. Foram necessárias adap-

dos setores da empresa, do desen-

e graças ao esforço e trabalho em

tações e especializações da estrutura

volvimento a engenharia e produção,

equipe foi possível ser realizado”,

Kidy, tanto fabril quanto de qualifi-

da necessidade de enxergar o Sticky

reitera. Desenvolvido com materiais

cação profissional, levantamento de

não apenas como um calçado co-

super resistentes, sola em borracha

dados e informações sobre a ergo-

mum, mas um calçado com um pro-

antiderrapante e bastante leve que

nomia e fisiologia do pé. A empresa

pósito, uma solução de um problema

proporciona maciez e flexibilida-

precisou se reestruturar e aprender

para o consumidor.” O projeto tam-

de, fazendo com que o peso e o

a fazer um calçado com uma função

bém fez com que a equipe buscasse

impacto sejam reduzidos, o Kidy

de crescimento, sem perder o vi-

novas tecnologias e equipamentos

Sticky atende a numeração de 23 a

sual, através de pesquisas de novas

para a injeção dos mecanismos. O

30, quando as crianças trocam de

matérias-primas e aquisições de no-

manuseio e a fabricação de forma

numeração a cada quatro meses,

vos equipamentos. “Tínhamos que

mais qualificada também foram prio-

em média. As cores acompanham

trabalhar o dispositivo e o shape do

rizados, pois o calçado passou a ter

as principais tendências do universo

produto, além de se preocupar com

uma funcionalidade e deixou de ser

esportivo, vibrantes e coloridos, que

a resistência do tênis, que leva mate-

um produto somente estético.

transformam em um tênis divertido.

riais de alta perfomance”, frisa Henz.
De acordo com o gerente de

“Em muitos casos analisados,

O tênis Sticky compreende um

os protótipos dos calçados tecno-

conjunto de itens desenvolvidos e
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tos feitos pela marca que já caíram
no gosto dos consumidores. Entre os
desenvolvimentos/tesouros achados
da empresa estão a Tecnologia do
Equilíbrio, que auxilia a criança nos
primeiros passos; a Palmilha Medidora, que auxilia os pais na verificação
do momento exato de trocar o calçado da criança; o Sistema Respi-tec,
que mantém os pés sempre secos
através da circulação do ar dentro do
calçado; a Palmilha Vital Couro, que
através do princípio da reflexologia
desenvolveu pontos de elevação
aprovados em laboratório para que

que massageiam os pés e estimu-

o calçado seja realmente funcional.

lam a circulação sanguínea; além do

O solado, super leve e flexível, faz

Cadarço Nó Perfeito, que dificulta

com que o calçado seja bastante

co, o tênis que aumenta de tamanho

o desamarrar pela criança, evitando

confortável, garantindo em todas as

demandou uma atenção especial,

quedas.

numerações que a regulagem ofe-

sendo realizados testes sete meses

rece ergonomia perfeita para todos

antes do lançamento do produto.

logias, segundo Henz, a Kidy segue

os tipos de pés. Os itens de cabedal

Os testes abrangeram conforto, cal-

pensando em melhorias para o fu-

mais exigidos pela garotada, como

ce, matéria-prima, mecanismo, sola-

turo e já tem na manga novidades

biqueira e forro, receberam trata-

do e principalmente resistência. Os

para as próximas estações. “O gran-

mento especial, com a utilização de

testes foram realizados com crianças

de diferencial da Kidy é transformar

materiais mais reforçados. No centro

com potencial para o uso do pro-

as necessidades dos consumidores

do cabedal, o fole de TPU permite

duto e foram acompanhados men-

em oportunidades de posicionar a

que o cabedal “estique” e “encolha”

salmente, com fechamentos a cada

marca de maneira diferenciada no

sem prejudicar o conforto. Embaixo

dois meses. Nestes fechamentos, o

mercado, seja ela na manutenção

da sola, o visor permite identificar

calçado em questão foi devolvido

da temperatura dos pés durante o

facilmente para qual numeração o

para a fábrica e avaliado ponto a

uso, no lançamento do Sticky ou

calçado está regulado. Para regular

ponto, registrados os prós e contras

na surpreendente tecnologia do

o tamanho, basta retirar a palmilha

e colocado para testar novamente.

equilíbrio, que ajuda as crianças a

e apertar o botão do mecanismo,

Mesmo com todas essas tecno-

manter-se em pé para dar os primei-

empurrando o “bico” da sola para

Empresa inovadora

ros passos entre outros tesouros da

frente ou para trás.

Não é de hoje que a Kidy investe

empresa. Tecnologias que sempre

pesado em design e tecnologia. A

vêm acompanhadas de produtos

da Kidy, o Sticky também foi testado

empresa é conhecida pelas novida-

atualizados com a moda, que ditam

e aprovado em laboratório. Por ser

des que apresenta ao mercado. Pro-

tendências e encantam crianças e

um projeto diferenciado e tecnológi-

va disso são os inúmeros lançamen-

pais”, reitera Henz.

Assim como todos os produtos
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ENTREVISTA
André Henz,
gerente de Desenvolvimento
Qual a importância

pés dos pequenos.

de ser agraciado
no Prêmio Direções

Como está a aceitação do produto no ponto de

Abicalçados?

venda? Pensam em comercializar no mercado

O grande desafio

externo?

da Kidy é se manter

O produto vai ser comercializado a partir de ju-

atualizada e em per-

nho, através do site www.passarela.com.br. Até

manente evolução.

o momento, o foco é trabalhar em e-commerce

Acreditamos que um calçado deve ser muito mais

podendo, em um segundo momento, ampliar

que uma peça do vestuário, e sim uma forma de

para comercialização em redes e lojas físicas e até

trazer satisfação aos consumidores. Para isso, traz

mesmo no exterior. Temos um feedback bastante

em sua essência a saúde e o conforto. O Prêmio

importante dos meios de divulgação, o que nos dá

Direções veio para confirmar a assertividade de um

um respaldo muito importante quanto à aceitação

trabalho de mais de 23 anos da Kidy na busca de

do produto no ponto de vendas.

inovação e conforto para crianças e pais, e é sempre importante ter a parceria e o reconhecimento

A Kidy é conhecida por ser uma empresa inova-

de entidades de relevância como a Abicalçados e

dora, que sempre pensa no bem-estar das crian-

prêmios como o Direções.

ças e também dos pais. Como vocês definem as
inovações que serão lançadas? Vocês conversam

A empresa pensa em expandir essa tecnologia

com consumidores, pesquisam o mercado?

para outros produtos da marca?

A Kidy é uma empresa de 23 anos de experiência,

A tecnologia do tênis Kidy Sticky foi pensanda,

que traz em sua filosofia Saúde e Conforto para as

num primeiro momento, como um projeto especial

crianças e pais. E é justamente isso que direciona

para um segmento da coleção da Kidy, pois se

todos os esforços para proporcionar um produto

levou em consideração diversos fatores, tipo de

de moda, moderno e confortável. Para vivermos

produto, a faixa etária que poderia fazer melhor

essa experiência realizamos focus group com ativi-

uso da variação de numeração, materiais mais re-

dades para as crianças, frequentamos o Programa

sistentes que pudessem proporcionar a segurança

Pequeno Cidadão Kidy, destinado a filhos dos cola-

e durabilidade para todo o tempo do uso. Todos

boradores da empresa, onde diariamente as crian-

esses fatores são importantes para a expansão da

ças têm atividades recreativas, escolares, praticam

tecnologia para outras linhas, que não impedem

esportes e nos possibilitam esse contato direto dos

que, em segundo momento, tenham a facilidade

designers, modelistas e envolvidos no processo

da melhor adaptação do calçado ao tamanho dos

criativo e produtivo com os pequenos.
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Usthemp Jeans:
design e sustentabilidade
Vencedor da categoria Direções de Design Micro/Pequeno Porte, a
Usthemp apresentou o caso de sucesso da marca, que atua de forma
inovadora tanto em relação ao produto, quanto em relação as
estratégias estabelecidas para o crescimento da marca

V

ocê já pensou em cal-

proposta diferenciada no segmento

que, ao mesmo tempo pudesse

çar suas calças? Essa

de calçados.

carregar a personalidade do cliente

é a pergunta que abre

Além disso, a empresa identi-

o website da empresa

ficou alguns indicadores de prefe-

e atendesse essas necessidades socioambientais.

que uniu duas grandes paixões

rência de consumo aliadas a marcas

Foi então que surgiu o que Fa-

em um único produto: calçados e

ou produtos que, no seu posiciona-

biano Bladt, sócio fundador da Us-

jeans. A Usthemp surgiu em 2011,

mento de mercado, tenham ações

themp, considera a grande sacada

em Lajeado, em um momento de

ou iniciativas voltadas a questões

da marca: a reutilização de tecidos

muitas inovações, agressividade e

ambientais ou de responsabilidade

jeans. Além do vínculo emocional

versatilidade dos negócios, além de

social. Nesse contexto, o desafio foi

que as pessoas já possuem com o

mudanças culturais que viabilizaram

criar um produto com personalida-

jeans, a marca teria a possibilidade

a oportunidade de investir em uma

de própria, para posicionar a marca

de aliar a reciclagem com a moda.
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A diferenciação de cada modelo se

(...) só diferenciais como
marca e a relação com os
clientes poderão tornar
os negócios de fato
sustentáveis.

Para ter um calçado da Usthemp,
o cliente deve primeiro selecionar
aquela calça jeans que deseja trans-

dá através da própria matéria-prima,
o jeans. Os modelos da Usthemp

Como funciona?

Para que a parceria funcionas-

formar. Feito isso, ele procura por

possuem características visuais em

se, era necessário conscientizar as

uma das lojas Restaura Jeans partici-

comum, como a etiqueta diagonal

franqueadas Restaura Jeans sobre

pantes do projeto. Lá, o cliente rece-

no pé direito e o traseiro. Mas cada

detalhes dos produtos e sobre algu-

be as informações sobre o processo

jeans possui características únicas,

mas limitações em termos de tipos

e escolhe o modelo que gostaria ter

afinal, cada calça utilizada, mesmo

de tecido. Primeiro porque os fran-

com o seu jeans. A Calça é então

que seja do mesmo modelo e marca,

queados não eram vendedores de

transportada para a Usthemp e, em

possui um desgaste diferente duran-

calçados, então além de comunicar

torno de 30 dias, o calçado chega de

te sua vida útil.

um novo conceito de produto e de

volta a mesma loja da Restaura Jeans

design, era necessário fazer com que

para retirada.

Inovação também no canal
de distribuição

os franqueados comprassem a ideia

São três modelos disponíveis. O

e se tornassem vendedores e defen-

modelo 1 utiliza os bolsos da frente

Para viabilizar o projeto, uma

sores da marca. O segundo aspecto

da calça. O modelo 2 utiliza os bol-

parceria importante foi concretizada.

era mais técnico. Alguns tecidos, es-

sos de trás. E o modelo 3 utiliza a

A Usthemp se uniu a rede de fran-

pecialmente os c om muita quantida-

costura das pernas. O cliente ainda

quias Restaura Jeans, que além de

de de elastano, não serviriam como

pode utilizar algum detalhe específi-

fornecer a matéria-prima, viraria tam-

matéria prima para os calçados. E os

co da calça, desde que possível den-

bém o principal canal de vendas da

funcionários da Restaura Jeans pre-

tro dos requisitos técnicos.

marca. “Acreditamos que num futuro

cisariam identificá-los e explicar as

próximo, a personalização e abertura

limitações aos clientes.

de novos canais de comercialização

Porém, um aspecto de grande im-

Resultados do projeto
Ao final dos 12 primeiros meses

seja uma necessidade para a so-

portância para o sucesso deste proje-

de trabalho, a média mensal de pro-

brevivência de muitas marcas num

to, foi a utilização do sistema logístico

dução da Usthemp cresceu de 100

mercado cada vez mais competiti-

da rede Restaura Jeans, que envia os

para 350 pares. Atualmente são mais

vo”, declara Bradt. Segundo ele, só

calçados a qualquer lugar do Brasil a

de 80 franquias parceiras comerciali-

diferenciais como marca e a relação

custos muito baixos, já que eles estão

zando o produto e gerando uma de-

com os clientes poderão tornar os

inseridos em meio a dezenas ou cen-

manda mensal de aproximadamente

negócios de fato sustentáveis.

tenas de outras peças.

550 pares.
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Atualmente
são mais de 80
franquias parceiras
comercializando o
produto e gerando
uma demanda mensal
de aproximadamente
550 pares.
Além da valorização da marca
Usthemp, o projeto apresenta rentabilidade, é fonte de negócio para a
franqueadora Restaura Jeans e está
alinhado com conceitos e visão da
empresa, sendo importante para os
franqueados, que além de terem
uma nova oportunidade de negócio,
oferecem uma nova opção de produto aos seus clientes.
Apesar de os números não aparecerem expressivos se comparados
com outras empresas calçadistas, a
rentabilidade obtida com o projeto
permitiu o desenvolvimento de um
sistema ERP e e-commerce B2B e
B2C. Além disso, a empresa internalizou a linha de corte e montagem e,
em março deste ano, instalou novos
equipamentos de preparação e costura que permitirão mais agilidade
no desenvolvimento dos modelos.
A Usthemp trabalha para que sua
marca esteja preparada para a internacionalização até 2017 e que seja
reconhecida e comercializada em 20
países até 2020.

ENTREVISTA
Fabiano Bladt
Quando a Usthemp foi criada?
A abertura da empresa aconteceu em setembro de 2011.
Na abertura do case, tu falas que a Usthemp surgiu em um momento de mudanças culturais importantes. Poderias citar
quais foram as mudanças que sinalizaram uma oportunidade para a
marca?
Imagine como era nossa vida há apenas cinco anos e como é hoje. A
popularização da internet, principalmente com o uso de smartphones,
tornou o acesso à informação uma extensão do corpo das pessoas. Esse
acesso e conectividade permite que o mercado de moda se torne tão
complexo que entendo não haver mais certezas do que é o certo ou
errado, do que funcionará ou não. Não estou falando isso baseado em
algum estudo, falo apenas baseado nas minhas percepções de compor-
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tamento. Até bem pouco tempo homens poderiam

grado à rede logística já existente na Restaura Jeans.

optar entre sapatos pretos e marrons (claro que estou

Essa rede utiliza para o transporte grandes sacos de

exagerando), veja agora toda a diversidade de mode-

lona que acomodam todas as peças de roupa. Caso

los, materiais, cores... Isso acontece pois estamos muito

fossem utilizadas embalagens clássicas, elas não resis-

melhor informados e, consequentemente, com per-

tiriam. Da mesma maneira que não foi possível utilizar

cepções e necessidades diversificadas. Dentro desse

somente a sacola de tecido-não-tecido (TNT), pois

contexto acredito que aliar arte e o reaproveitamento

amassaria os calçados. Assim desenvolvemos uma má-

de materiais como insumos para produtos exclusivos e/

quina de injeção de ar com selagem por calor. Assim

ou personalizados está bastante alinhado com o que os

as embalagens ficam cheias de ar e resistem a pressão

consumidores do agora e do amanhã desejarão.

sem estourar, preservando o produto. O conceito é o
mesmo que é utilizado nas batatas fritas Ruffles.

Por que optaram pelo setor calçadista? Por que
não um outro produto? Algum vínculo com o se-

Na parte de resultados, tu falas que a produção

tor?

cresceu de cem para 350 pares por mês. Na sequ-

Sim, no início existia uma parceria entre dois sócios,

ência, que a venda em mais de 80 franquias, gera

um deles sócio de atelier de costura e outro do mer-

uma demanda mensal de aproximadamente 550

cado publicitário. Em termos de produção, acontecia

pares. Como é feito para suprir esse gap entre de-

dentro da Usthemp o início e o final do processo,

manda e oferta?

sendo a costura do cabedal terceirizada com o ateliê

A produção mensal gira em aproximadamente 550

do sócio calçadista que, mais tarde, veio a sair da so-

pares. Pois além do canal e linha de produtos Usthemp

ciedade. Após essa mudança, a Usthemp teve de se

Jeans temos outras variações do Usthemp comercia-

ajustar a nova realidade, investindo em equipamentos

lizados diretamente a clientes através do site e venda

e estrutura própria de costura.

direta.

Como vocês conseguem viabilizar os pares a preços

O que representa, para a Usthemp, o reconhecimen-

de mercado, sendo que fazem um a um?

to através do Prêmio Direções? Como o utilizarão

O toque de exclusividade e/ou personalização se dá

para promover a marca?

pelos materiais utilizados e não por uma grande varie-

O Prêmio Direções representa a confirmação de que a

dade de modelos. Os modelos também respeitam al-

inovação pode e deve ser aceita no mercado calçadis-

gumas limitações no desenvolvimento que permitem a

ta. Mostra também que existe espaço para novos pro-

otimização nos processos e melhoria nos custos fixos.

jetos e novas marcas, seja do tamanho que forem.
Já comunicamos nossos clientes, parceiros e fornece-

As embalagens de nylon são ecologicamente corre-

dores do prêmio e vamos utilizar como forma de dar

tas ou elas foram criadas para atender uma deman-

credibilidade a marca e novas atitudes, tendo em vista

da logística?

que ela ainda é desconhecida pela maioria da popula-

As embalagens são recicláveis e foram desenvolvidas

ção. Tem muitos pés nesse mundo que ainda poderão

para que o produto Usthemp Jeans pudesse ser inte-

calçar os produtos Usthemp.
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Rafael Pozas
Rafael Pozas é Mestre em Administração de
Empresas com ênfase em Internacionalização
pela Unisinos. Como consultor internacional,
desenvolve atividades de treinamento de adaptação cultural para expatriados brasileiros e
estrangeiros, e ministra palestras sobre negócios
internacionais tanto no Brasil quanto nos Estados
Unidos. É membro da Brazilian American Chamber of Commerce of Florida (BACCF), professor
da ESPM e da FGV, e sócio-diretor da empresa
Cláudio Pozas Construções e incorporações.

O caminho da
internacionalização
e as dimensões culturais

O

fenômeno da globalização vem modificando
constantemente a estrutura do cenário econômico internacional. O processo de
internacionalização é visto hoje como
uma estratégia essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento dos
negócios entre as empresas.
No processo de internacionalização a empresa pode obter uma série
de benefícios. Entre eles, o ganho de
conhecimento através do contato mais
próximo com os mercados inovadores,
ganho de competitividade internacional se relacionando com stakeholders
mais qualificados e exigentes, e crescimento do seu faturamento, na medida
em que penetra em novos mercados.
A partir da abertura da economia
em 1990 e da estabilização do Real
em 1994, o Brasil começou a reunir
condições para participar mais ativamente do mercado internacional. No

entanto, a participação brasileira no
mercado internacional ainda é modesta, se comparada com a participação
dos demais países emergentes, casos
da Rússia, Índia e China.
Entre as empresas brasileiras que
participam do mercado internacional,
o grau de internacionalização ainda é
pequeno, ou seja, as empresas brasileiras encontram-se nas fases iniciais
do processo e adotam estratégias menos complexas onde os investimentos
são pequenos, os riscos são menores
e não há controle e informação sobre
os mercados-alvo.
Sugere-se que o grau de internacionalização das empresas brasileiras
ainda seja baixo porque o Brasil é um
país com um mercado interno com
grande potencial de consumo, está
distante dos principais centros econômicos do mundo e a grande maioria
das empresas têm dificuldades em entender e se adaptar com as diferenças

culturais existentes em outros países.
Neste cenário, é possível apontar
as diferenças culturais como principal
obstáculo no processo de internacionalização. Tais diferenças têm um peso
relativamente importante no processo
de internacionalização das empresas
brasileiras, e, por isso, o aprendizado
das peculiaridades e das diferenças de
cada país pode ser o ponto de partida para a escolha de uma estratégia
adequada de inserção no mercado
internacional.
Rocha (2003) desenvolveu um
estudo para descobrir as razões pelas
quais as empresas brasileiras não se
internacionalizarem. Segundo a autora, a cultura brasileira programou-se
para ser uma cultura relacional, e os
brasileiros, de forma geral, tenderiam
a verem-se mais distantes do que
próximos da maioria dos povos. Para
a autora o brasileiro vê a família como
a única instituição em que pode con-
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fiar, e que é natural que as empresas
sejam construídas como extensões da
família. Por isso, o controle familiar
do empreendimento é requisito
fundamental, não se admitindo compartilhar tal controle com estranhos à
família. Para que o brasileiro aceite um
estranho como “parte da casa”, é necessário transformá-lo em amigo. Para
isso, é preciso que se desenvolva um
relacionamento à base de confiança,
completa a autora.
Seguindo nesta mesma linha,
Johanson & Vahlne (2009) apontaram as redes de relacionamento
como fator chave no processo de
internacionalização. As empresas
que estão na rede internacional (insiderships) possuem capital social, ou
know-how, dos mercados externos e
compartilham este conhecimento na
rede facilitando o entendimento das
diferenças culturais e aumentando
a velocidade de penetração da empresa no mercado. Para os autores,
a empresa, primeiro, internacionaliza
os seus contatos e depois os seus
negócios.
O que as empresas podem fazer
para diminuir o impacto das diferenças culturais nos seus negócios com
o mercado externo? É preciso identificar os setores da empresa que
sofrem mais com o choque cultural.
É possível relacionar os aspectos
culturais em três diferentes dimensões dentro da empresa. São elas a
Dimensão da Cultura Organizacional,
a Dimensão da Cultura do Executivo
e/ou Empreendedor, e a Dimensão
da Cultura do Mercado-Alvo.

A internacionalização
é um processo o qual as
empresas brasileiras não
podem mais ignorar
sob pena de perder
competitividade no
cenário global.
A Dimensão Cultura Organizacional trata dos aspectos relacionados à
dificuldade que alguns gestores, ou
acionistas, têm de aceitar o processo
de internacionalização como um fenômeno irreversível que precisa ser
entendido para que suas empresas
não corram o risco de perder competitividade no cenário global. A dificuldade de aceitar isto reside no fato
que a internacionalização é um fenômeno de alto risco que tira o gestor
da sua “zona de conforto”, exigindo
investimentos e retornos de médio a
longo prazo. Para se transformar em
uma empresa global é necessário investir em planejamento estratégico e
capacitação dos gestores e colaboradores. Chama-se Dimensão da Cultura Organizacional porque é a cultura
do acionista ou do gestor da empresa
que irá influenciar na visão global da
organização e no grau de internacionalização da empresa.
A Dimensão Cultura do Executivo
e/ou Empreendedor trata dos aspectos relacionados com a preparação do
indivíduo para enfrentar as diferenças
culturais. No caso dos executivos, são
comuns problemas relacionados às

dificuldades com a adaptação de viver
em outro país com a família, e no caso
dos empreendedores, as dificuldades
de falar, negociar, e conhecer as peculiaridades dos estrangeiros com quem
eles se relacionam. Para os executivos
expatriados, os treinamentos de adaptação cultural podem ser a melhor
receita para diminuir o impacto do
choque cultural. Já para os empreendedores, os cursos de línguas e de
gestão de negócios internacionais, as
viagens de intercâmbio cultural e a associação em câmaras de comércio no
exterior são as práticas mais comuns.
Por último vem a Dimensão Cultura do Mercado Alvo. Esta dimensão
trata exclusivamente do marketing
internacional das empresas e da sua
capacidade de identificar novas oportunidades no mercado externo, e
de entender os hábitos de consumo
das pessoas de diferentes culturas.
Pesquisas de mercado no Brasil e no
exterior e feiras internacionais podem
ser as práticas mais comuns adotadas
pelos gestores para superar a falta de
conhecimento dos mercados.
A internacionalização é um processo no qual as empresas brasileiras
não podem mais ignorar sob pena de
perder competitividade no cenário
global. Para as empresas identificarem
oportunidades no mercado global e
definir o modo de entrada nestes mercados é preciso superar o obstáculo
das diferenças culturais em cada uma
das suas dimensões. As três dimensões bem administradas indicam um
caminho de sucesso no processo de
internacionalização.

42

DIREÇÕES | Internacionalização

Amazonas Sandals acerta o
passo no mercado chinês
Com muito estudo, análise de mercado e com o parceiro certo,
a Amazonas Sandals invadiu o mercado chinês. O projeto China em Ação
levou a marca a ser premiada na categoria Direções Internacionais –
Médio e Grande Porte do Prêmio Direções

Q

ue a China é uma das

é aí que uma empresa verde-amarela

que alia moda, design e conforto,

principais economias

vem se destacando. Ao descobrir a

nada melhor do que reforçar o coro

mundiais e ganha des-

trilha que leva ao sucesso no Dragão

com a ajuda do consumidor chinês,

taque pelo seu frenéti-

Asiático, a Amazonas Sandals abriu

ávido por novidades ocidentais e can-

co mercado consumidor todo mundo

um leque de oportunidades. Com o

sado de ofertas massivas de produtos

já está cansado de saber. Mas o que

projeto China em Ação, a empresa

similares e pouco originais. Prova dis-

a maioria ainda busca conhecer são

recebeu o Prêmio Direções na cate-

so é que a China ocupa a 2ª posição

os caminhos para conseguir entrar

goria Direções Internacionais – Mé-

no ranking dos nove principais países

nesse mercado que se mostra aberto

dio e Grande Porte.

em investimento estrangeiro (IED),

quando o assunto são as novidades
vindas especialmente do Ocidente. E

Com um posicionamento internacional de marca brasileira sustentável,

computando US$ 127 bilhões em
2013, segundo pesquisa divulgada
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pela agência da Organização das Na-

comerciais e verificar as possibilida-

maior site de vendas on-line da China

ções Unidas (ONU) para o Comércio

des de entrar com seu portfólio sus-

e o terceiro maior do mundo em vo-

e Desenvolvimento (Unctad).

tentável, a Amazonas Sandals estabe-

lume de vendas, ficando atrás apenas

leceu uma parceria com um investidor

do Ebay e Amazon. “Quando desen-

busca mostrar a sua cara para o

chinês. No final de abril de 2013, os

volvemos nosso projeto de entrada

mundo. E foi assim que Amazonas

produtos Amazonas Sandals começa-

no mercado chinês sabíamos que

Sandals resolveu, através do progra-

ram a ser comercializados nas lojas.

teríamos que investir forte para tornar

ma Brazilian Footwear, dar o pontapé

De acordo com Frederico Pucci, ge-

a nossa marca conhecida entre os

inicial na China, considerada pela

rente de exportação da marca, foram

consumidores. Para isso designamos

empresa a porta de entrada para o

investidos cerca de US$ 3 milhões em

ainda US$ 500 mil para propaganda e

mundo. “A China tem sido o princi-

conjunto com o parceiro chinês para

marketing na China no ano de 2013”,

pal mercado que as grandes marcas

o ingresso no mercado. Além disso, o

conta Pucci.

estão buscando e isso os coloca em

distribuidor local investiu mais de US$

evidência. No passado a China já era

80 mil no website chinês para vendas

15 lojas na China, nas regiões de

um dos principais países de referên-

on-line, o Taobao, considerado o

Dalian, Shanghai, Hangzhou, Jinhua,

Panorama perfeito para quem

cia para o mercado asiático, hoje já
está se posicionando como um dos
principais mercados do mundo no
segmento de moda”, destaca Daniel
Maia, supervisor de exportação da
Amazonas Sandals.
Carregando em seu DNA a brasilidade expressa em cores, formas
e texturas, a Amazonas Sandals começou a trilhar sua trajetória. O diferencial sustentável aliado ao lifestyle
brasileiro começou a encantar os chineses. Além de ser feito de borracha
reciclada, o solado das Amazonas
Sandals possui texturas que reproduzem a cerâmica Marajoara, uma das
maiores riquezas da cultura brasileira
mundialmente reconhecida, fruto do
trabalho das tribos indígenas da ilha
de Marajó, no estado brasileiro do
Pará, na foz do Rio Amazonas.

Investimento no varejo
Ao identificar as oportunidades

Até o momento já foram abertas
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no Brasil, uma vez que a marca tem

gido principalmente as classes A e B

a licença para produzir produtos do

na China e as linhas mais procuradas

Mundial. “Este será um ano impor-

são as linhas PLAT (de plataformas) e

tante para a marca se estabelecer

a linha ECO/BIO que são as sandá-

no País’, comenta Michael.

lias com um apelo mais sustentável”,
frisa Maia.

Imagem
Para ajudar no fortalecimento
da marca, a Amazonas Sandals in-

Ningbo, e Beijing e Sanya, sendo

Posicionamento
Para Frederico Pucci, o projeto

vestiu em diferentes ações de ima-

desenvolvido pela Amazonas San-

gem. Foram realizados eventos nas

dals no mercado chinês é diferencia-

aberturas de lojas em que a pre-

do. “Conseguimos posicionar com

sença dos representantes do Grupo

louvor em um mercado seleto uma

Amazonas foi solicitada pelos par-

empresa com menos de dois anos

ceiros locais, pois de acordo com

de experiência em consumo varejis-

sua tradição esses eventos “trazem

ta, apresentando produtos de alto

essas, as regiões dos maiores resorts

sorte para a marca”. A empresa fez

valor agregado. Conseguimos ainda

e um dos maiores destinos de praia

ainda toda uma divulgação entre

atingir o patamar de faturamento de

para os chineses. Cada uma dessas

os principais contatos de bloggers,

R$ 450 milhões em um único ano

cidades é conhecida pelo seu po-

formadores de opinião, além de dis-

(2012) e conquistamos em um único

tencial consumidor. Hanghzou, por

tribuidores. Reportagens em mídias

dia, na inauguração de uma loja, a

exemplo, é considerada uma das ci-

locais na China, publicações on-line

venda de mais de 800 pares de san-

dades com melhor qualidade de vida

e impressas circularam o país através

dálias”, reitera Pucci.

na China, com poder aquisitivo bem

de boletins de moda e reportagens

mais alto que o resto do país.

informativas.

“A China é um mercado de 1,3

Desde sua chegada em terras

bilhão de consumidores e os jovens

chinesas, a Amazonas vem colhendo

chineses têm se tornado o principal

os frutos. “As vendas nas lojas têm

público consumidor. Eles gostam de

crescido à medida que os consu-

experimentar coisas novas, sofistica-

midores estão conhecendo melhor

das, importados e novas tecnologias,

a marca. Inclusive, as vendas pelo

o que vem a contribuir com a Ama-

Taobao têm apresentado bons resul-

zonas Sandals”, salienta o investidor

tados por atingir um público maior

Guan Michael, parceiro no desen-

e têm ajudado bastante na exposi-

volvimento do projeto da marca na

ção da marca”, avalia Daniel Maia.

China. Segundo ele, no primeiro

Segundo ele, algumas adaptações

ano da marca na China já foram re-

em cores e modelos são feitas para

cebidos muitos feedbacks positivos,

atender as demandas do parceiro

o que deve se intensificar este ano,

local e ter um produto adequado

especialmente pela Copa do Mundo

para o mercado. “A marca tem atin-
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ENTREVISTA
Daniel Maia,
supervisor de Exportação

Sabemos que os chi-

A questão da sustentabilidade tem um papel

neses são ávidos por

importante na empresa em todas suas opera-

novidades, especial-

ções. Como vocês trabalham isso no mercado

mente as vindas do

externo, que tanto valoriza esse tipo de ação?

Ocidente. Como sen-

Hoje a nossa principal ferramenta de marketing

tem a receptividade

para o mercado externo tem sido a questão da

da marca na China?

sustentabilidade e os produtos sustentáveis que

Com a abertura econômica gradual da China para

temos em nossa coleção. A Amazonas Sandals

uma economia capitalista de mercado, o público

tem a linha ECO que é feita com borracha reci-

local vem tendo cada vez mais contato com pro-

clada e a linha BIO que são as primeiras sandálias

dutos de fabricação ocidental e isso tem encanta-

biodegradáveis do mundo. Então utilizamos esses

do os chineses, que buscam avidamente por esses

produtos como nosso diferencial, nosso carro-

produtos. A Amazonas tem sido bem recepciona-

chefe. Há mais de 50 anos o Grupo Amazonas

da pelo público local, pelo nome e conceito que

pratica sustentabilidade reciclando todo o resíduo

traz para esse mercado.

industrial e promovendo a logística reversa dos
materiais gerados para nossos clientes. Por ano,

Quais os principais desafios em trabalhar com o

são mais de 4.800 toneladas de materiais recicla-

mercado chinês?

dos que se transformam não só em sandálias, mas

Os principais desafios são entender o funciona-

em solados, pisos, compostos, placas e outros

mento desse mercado e como posicionar a marca

artefatos de borracha.

em um dos mercados que mais crescem no mundo.

Qual a importância do Prêmio Direções para a
empresa?

Quais os próximos planos para a China?

O Prêmio Direções Abicalçados se faz importan-

Queremos dar continuidade ao trabalho de posi-

te pelo reconhecimento ao trabalho que está

cionamento que tem sido feito através de abertu-

sendo realizado pela marca no mercado inter-

ra de lojas com a marca Amazonas e a realização

nacional e ajuda a mostrar para os parceiros da

de um trabalho mais focado na distribuição, atin-

Amazonas fora do Brasil que estamos caminhan-

gindo lojas multimarcas e aumentando a participa-

do no rumo certo para o crescimento e consoli-

ção da marca Amazonas no mercado chinês.

dação da marca.
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Ghetz: Anatomic & Co
nos pés do mundo
A Ghetz Limited recebeu o Prêmio Direções Abicalçados na categoria
Direções Internacionais Micro/Pequeno Porte por seu case de sucesso
com a inserção da marca Anatomic & Co na Europa

V

ender calçados brasileiros
no exterior já não é tarefa

Co para o mundo!
A marca entrou na Europa pelo

o começo da abertura do mercado,
possível através da criação de um

fácil. Quando se fala em

Reino Unido em 2004 e hoje está

centro de distribuição localizado no

masculino então, as coisas

presente em mais de 60 países, den-

próprio País, a Ghetz Limited.

se complicam ainda mais. Afinal, o

tre os quais, a maioria faz parte do

Nenhuma outra marca brasileira

calçado masculino tem mais tecnolo-

continente europeu, além de Rússia,

de calçados masculinos teve esta

gia, é mais caro e os homens conso-

Japão, Austrália, países do Oriente

vantagem competitiva de ter uma

mem menos. E que tal se o destino

Médio, Nova Zelândia, África do Sul,

operação inserida no mercado po-

for o tão tradicional mercado euro-

países da Ásia e da América Latina.

tencial e com conhecimento profun-

peu? Impossível? Não para a Ghetz

O período era favorável, para as

do do setor calçadista. Além de uma

Limited, empresa fundada com esse

exportações oriundas do Brasil e a

equipe qualificada operacionalmente

objetivo: levar a marca Anatomic &

inserção no Reino Unido foi apenas

e em serviços ao cliente, foi criada
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Todo o projeto foi montado
após a identificação de uma
lacuna no mercado europeu no
que se refere a um produto de
qualidade, com tecnologia e
preço competitivo.

uma infraestrutura de distribuição

um produto de qualidade, com tec-

ra, sendo elas média, regular, larga e

e controle de crédito e uma equipe

nologia e preço competitivo. Opor-

extra-larga.

de vendedores locais, conhecedores

tunidade percebida, foi criada uma

das peculiaridades do mercado e do

estratégia de longo prazo, para a

ao mercado, a oferta como marca

consumidor local.

criação de um conceito de branding

brasileira e a operação que permitia

Além deste, outro fator é consi-

da marca Anatomic & Co na Euro-

a pronta-entrega de produtos, foi a

derado fundamental para o sucesso

pa e no mundo, em detrimento da

vez de desenvolver o e-commerce.

da marca: o apoio da Associação

prática mais comum no momento,

O e-commerce é hoje o foco de in-

Brasileira das Indústrias de Calçados

o private label. Para isso, as vendas

vestimentos. Ele corresponde a 10%

(Abicalçados) e da Agência Brasilei-

iniciaram por lojistas menores e in-

das vendas, mas deve atingir 50%

ra de Promoção de Exportações e

dependentes, que oferecem aten-

em cinco anos.

Investimentos (Apex-Brasil), através

dimento personalizado aos clientes.

do Brazilian Footwear. “O apoio fi-

A estratégia se mantém até hoje,

destaca-se especialmente o maior

nanceiro e aos programas de promo-

porém a marca também já pode ser

controle sobre ações e programas

ção comercial e de imagem abriram

encontrada em grandes lojas de par-

que afetam diretamente o consu-

portas para a prospecção de novos

tamentos e lojas on-line.

midor final. “Isso significa a direta

parceiros e distribuidores no mundo,

Entre os aspectos de produto

Feita a adaptação do produto

Entre as vantagens dessa prática,

interação com o cliente, que antes se

além da possibilidade de competir

que fizeram parte desse sucesso que

daria através do lojista. Além disso,

com marcas de renome e tradição

a marca atingiu no exterior, estão a

passamos a ter controle sobre o con-

no mercado internacional”, declarou

tecnologia Anatomic Gel, desenvol-

ceito de marca, o serviço e a expe-

Moema Pimetel, diretora administra-

vida para acompanhar o movimento

riência oferecida para o consumidor.

tiva.

natural dos pés, tornando o calçado

Esse contato direto, é essencial para

muito confortável, e a variedade de

a expansão e sustentação da marca

a identificação de uma lacuna no

formas, que variam tanto em tama-

no mercado”, explicou Moema.

mercado europeu no que se refere a

nho, do 37 ao 48, quanto em largu-

Todo o projeto foi montado após

Hoje, o desenvolvimento de no-

48

DIREÇÕES | Internacionalização

vos produtos e tecnologias é resulta-

Clarks e Josef Seibel; “Marca com a

do dessa interação, tanto da equipe

melhor margem para os lojistas”, “As

de vendas com os clientes interme-

5 top marcas em sapato clássico”; e

diários, quanto com o consumidor

“A marca que vende muito bem in-

final através do e-commerce.

dependente da estação”.

Outro aspecto importante para

A Anatomic & Co já foi nomeada

o crescimento da operação de for-

por três vezes, inclusive em 2014,

ma gradual, é o controle de crédito,

para o Drapers Footwear Awards,

através de uma das melhores segura-

o Oscar do sapato na Grã Bretanha

doras da Europa. “Temos uma equi-

como Marca do Ano.

pe interna dedicada a essa função e

Pode se dizer que o sucesso

nenhuma venda é feita sem seguro”,

deste projeto é resultado do alinha-

comentou Moema. Hoje a Ghetz

mento entre os valores da empresa

possui níveis de inadimplência consi-

e as necessidades do consumidor:

derados abaixo da média.

comprometimento com o bem-estar

Resultados de penetração
da marca
Após nove anos do início do

do usuário, defesa da qualidade dos
produtos e ética e integridade no
trabalho.

projeto, a Anatomic & Co pode ser
encontrada em mais de 60 países e
em mais de 1,5 mil pontos de venda
na Europa. Além disso, hoje possui
um escritório no Brasil, próximo de
seus fornecedores, um escritório em
Londres e centros de distribuição na
Inglaterra e nos Estados Unidos.
As atividades da marca começa-

ENTREVISTA
Moema Pimentel
Acreditam que estar presente no mercado foi

ram com a venda de 60 pares e hoje

um diferencial para o sucesso da marca em

são 150 mil pares por ano, com um

sua internacionalização? Teriam tido o mesmo

faturamento de USD 6,7 milhões só

sucesso sem a base em Londres?

no Reino Unido. Desde quando o

Com certeza a presença no mercado faz uma

produto ficou disponível nas lojas,

grande diferença. Isso aconteceu também nos

a marca Anatomic & Co aparece

EUA. A presença física no mercado passa mais

frequentemente nos indicadores de

credibilidade para os compradores e demonstra a seriedade da empresa,

revistas renomadas, como Drapers e

além de proporcionar segurança também.

Footwear Today por motivos diferentes. Entre eles “As 10 marcas mais

No decorrer do case, vocês mencionam a equipe qualificada e o sistema

vendidas na semana”, disputando

de controle de crédito. Isso foi assim desde o início ou a empresa foi se

espaço com marcas como Loake,

aprimorando? Como foi esse processo?
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Na verdade tudo foi evoluindo. No começo tínhamos

Vocês mencionaram também no case a grande relevân-

uma ideia de onde gostaríamos de estar no futuro e

cia do investimento em comunicação e imagem. Isso

fomos moldando a empresa para isso. No começo não

sempre foi assim? Existe algum plano de trabalho dife-

tínhamos nem equipe nem sistema adequado, mas fo-

renciado nessa área? Trabalho com celebridades, por

mos implementando aos poucos e hoje temos um time

exemplo?

altamente qualificado e um software capaz de controlar

Fizemos e continuamos fazendo um investimento grande

todos os processos incluindo pedidos, faturas, controle

na imagem não apenas nas feiras de calçados, mas tam-

de credito, estoque e todo o planejamento de pedidos.

bém com propagandas em revistas e jornais. Temos também contrato com uma empresa de Relações Públicas

No case vocês falam que a Anatomic sempre trabalhou

que trabalha com grandes marcas internacionais que nos

se adaptando às necessidades do mercado, mesmo em

proporcionou uma abertura com a imprensa e com blogs.

questões de forma. Isso aconteceu para outros mercado

Praticamente toda semana temos alguma publicação

ou apenas para a Europa? Vocês entendem essa flexibi-

que reforça nossa imagem perante o consumidor final.

lização como um diferencial?

Hoje em dia, canais de mídias sociais, que têm crescido

Muitas empresas brasileiras que têm sucesso no Brasil

muito, são foco para a marca.

acreditam que podem ter o mesmo sucesso no exterior. Na prática isso não acontece. As necessidades dos

Como funciona a questão do estoque que fica na Inglat-

mercados são diferentes não apenas na modelagem e

erra? A Ghetz faz pedidos e depois vende, gerando as-

cores mas, também na forma de vender. No caso da

sim, o estoque? Ou importa estoque do Brasil?

Europa há necessidade de estoque de reposição para

A Ghetz importa o produto do Brasil e mantém estoque em

entrega imediata. Todas as marcas trabalham assim. No

depósito próprio na Inglaterra de onde distribui para toda

caso da Anatomic fizemos também juntamente com a

a Europa. Os pedidos são enviados pelos nossos represent-

fábrica a adaptação de modelos, cores e couros que

antes ou os lojistas. Recebemos pedidos todos os dias e a

serviram também para o mercado interno. Foi uma sin-

entrega é no dia seguinte para todo o Reino Unido e em 48

ergia que beneficiou os dois mercados. A fábrica sem-

horas para o resto da Europa.

pre aceitou os desafios e correspondeu com as necessidades de adaptação.

Como vocês avaliam a importância do reconhecimento
através do Prêmio Direções Abicalçados? Pretendem

Outro aspecto bastante mencionado é a qualidade do

utilizar essa vitória para promover ainda mais a marca?

serviço. Se tivesse que dividir, quanto do sucesso da

O reconhecimento nos dá mais energia para continuar o

marca se deve ao produto e quanto ao serviço, como

trabalho da nossa equipe neste mercado altamente com-

ficaria a conta?

petitivo de calçados. Desde o começo, tivemos o apoio

Acreditamos que seria metade produto e metade ser-

da Abicalçaldos, que sempre correspondeu com nossos

viço ao cliente. Não adianta ter o produto perfeito se

desafios e solicitações. Esse prêmio também tem que ser

você não o tem em estoque, se não entrega no prazo e

dividido com a fábrica que sempre nos apoiou e correspon-

se não tem uma equipe de vendas disciplinada e moti-

deu com nossas solicitações. Vamos com certeza divulgar

vada. Fizemos um investimento muito grande em trein-

este prêmio com nossos clientes não apenas na Europa e

amento e sistemas para oferecer o melhor serviço junto

Estados Unidos, mas também no restante do mundo. Isso,

com o melhor produto.

com certeza, ajuda nosso trabalho.
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Luis Felipe Nascimento
Professor no PPGA/EA/UFRGS e
integrante do comitê avaliador do
Prêmio “Projeto de Sustentabilidade”.

Sustentabilidade –
um bom negócio !

A

tualmente não se

evidências de que estavam fazendo

que se trilha. Portanto, uma empresa

discute mais se as

o que anunciavam. Estas declarações

pode ser mais ou menos sustentável

empresas devem ou

logo se esvaziaram, perderam o seu

do que ela era no ano anterior. Ela

não se preocupar

efeito, pois a sociedade civil e os

pode ser mais ou menos sustentável

com a preservação ambiental e as-

próprios consumidores estão cada

do que a sua concorrente. Mas ela

sumir responsabilidades sociais. A

vez mais conscientes e críticos. Por-

não será, e nem tem como ser, uma

palavra sustentabilidade, no sentido

tanto, o diferencial é poder anunciar

empresa 100% sustentável! Para

de equilíbrio entre as variáveis social-

e comprovar que está se tornando

produzir bens ou serviços, uma em-

-econômico-ambiental, foi inserida

mais sustentável.

presa precisa consumir insumos, usar

no discurso e na prática de empresas
de todos os portes e dos diversos
setores.
Se muitas empresas se dizem
sustentáveis, então isto não seria
mais um diferencial? Dado a grande
aceitação pelo mercado da sustentabilidade, houve uma apropriação
do termo por empresas que não es-

recursos naturais e gerar algumas

Sustentabilidade não
é um estado, onde se
é ou não sustentável.
Sustentabilidade deve
ser entendida como um
processo, um caminho
que se trilha.

tavam desenvolvendo boas práticas.
Algumas criaram seus próprios selos

emissões. Ela irá causar impactos
ambientais.
E será que investir em sustentabilidade é um bom negócio? Para
quem ainda tem dúvidas cabe a seguinte pergunta: Será que a empresa
que conseguir um ótimo aproveitamento da matéria-prima, for eficiente no uso de água e energia, que

Mas o que é ser sustentável?

usar o mínimo possível de produtos

ambientais, outras se autodeclararam

Sustentabilidade não é um estado,

tóxicos e que, além disto, oferecer

“amigas do meio ambiente”, “pro-

onde se é ou não sustentável. Sus-

boas condições de trabalho aos seus

tetoras da natureza”, “socialmente

tentabilidade deve ser entendida

colaboradores, não será uma empre-

responsáveis”, etc, sem demonstrar

como um processo, um caminho

sa lucrativa? Será que esta empresa
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não será valorizada pelos seus clien-

fazer uma análise detalhada dos Pro-

tes, pelos importadores e pelo mer-

jetos de Sustentabilidade para poder

cado nacional? É obvio que sim!

indicar o destaque, pois as empresas

Se a sustentabilidade é um bom

concorrentes apresentaram boas prá-

negócio, por que nem todas as em-

ticas socioambientais.

presas investem da mesma forma
nestas boas práticas? A sustentabilidade é ainda uma proposta nova
para muitas empresas, pois nem
todas assimilam os novos conceitos
na mesma velocidade. Pode-se dizer
que sustentabilidade é hoje o que
foram os programas de qualidade no
passado. Há poucas décadas, falar

As empresas que estão investin-

As empresas que
estão investindo em
boas práticas socioambientais, estão
criando um diferencial e fortalecendo
as suas marcas.

em qualidade era assunto para grandes empresas. Com o passar do tem-

do em boas práticas socioambientais, estão criando um diferencial
e fortalecendo as suas marcas. Isto
pode ser comprovado ao se analisar
a valorização das ações destas empresas nas bolsas de valores, onde as
empresas que fazem parte do Dow
Jones Sustainability Index e do ISE-Bovespa têm apresentado melhores

Estas distinções permitem tam-

resultados. As micro e pequenas em-

po a qualidade foi sendo assimilada

bém que os clientes e consumidores

presas também se beneficiam, pois

pelas médias e pequenas empresas.

identifiquem mais facilmente quem

a responsabilidade socioambiental

Provavelmente em mais cinco ou

está se destacando, e passem a valo-

tende ser compartilhada ao longo

dez anos, a sustentabilidade estará

rizar mais estas marcas.

das cadeias produtivas. A tendência

incorporada nas práticas de todas as
empresas.

Prêmios atribuídos por associa-

é de que a concorrência não seja

ções setoriais como o da Associação

mais entre empresas, mas principal-

Brasileira das Indústrias de Calçados

mente entre cadeias produtivas, que

serção da sustentabilidade, a socie-

(Abicalçados), são de grande impor-

serão mais ou menos articuladas e,

dade precisa discutir e estimular as

tância para o desenvolvimento das

mais ou menos sustentáveis.

boas práticas socioambientais, aque-

empresas dos respectivos setores

las que levam ao aprimoramento

industriais. A responsabilidade social

é um exemplo a ser seguido. Uma

das empresas para torná-las “mais”

e a preocupação com a preservação

Associação setorial que estimula a

sustentáveis.

ambiental é um dos valores da Abi-

sustentabilidade socio-econômica-

calçados, que é traduzido em proje-

-ambiental das empresas associadas.

estão no mesmo nível de desenvol-

tos de estímulo aos seus associados.

Esperamos que em 2015 um número

vimento, é importante analisar as

Exemplo disto foi a criação da cate-

ainda maior de empresas se candi-

melhores práticas e distingui-las, pre-

goria “Projeto de Sustentabilidade”

datem ao Prêmio “Projeto de Sus-

miá-las, pois isto estimula que outras

no Prêmio Direções Abicalçados. Em

tentabilidade” e que o setor se torne

empresas sigam o mesmo caminho.

2014 o comitê avaliador precisou

cada vez mais sustentável.

Para apressar e consolidar a in-

Como nem todas as empresas

Neste contexto, a Abicalçados
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Leitura que educa,
conscientiza e
transforma

“É

incrível perceber as
mudanças que o hábito da leitura causa no
ser humano”, descreve

Grasiela Rutiel Huff. Ela, que é coor-

denadora pedagógica do Sindicato
da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados de Três Coroas
(SICTC), está à frente do projeto
“Conhecimento Nunca é D+”, case
da entidade escolhido como vencedor do Prêmio Direções na categoria
Destaque Sustentabilidade.
Foi no ano de 2009 que a ação
nasceu. Grasiela acompanhava de

doados serviu de incentivo aos tra-

fábricas e não têm tempo para visitar

perto a realidade dos funcionários

balhadores da Central de Triagem,

a biblioteca?

da Central de Triagem do sindicato,

especialmente quando um prêmio

onde são selecionados para reutiliza-

foi disponibilizado para quem lesse

forma criativa, e uma estrutura móvel

ção os resíduos provenientes da pro-

mais exemplares e entregasse suas

que transporta os livros até as em-

dução calçadista. “Em sua maioria,

respectivas análises de leitura. E, em

presas, a chamada “bicicloteca”, foi

os trabalhadores haviam parado os

2013, a biblioteca do SICTC foi aber-

desenvolvida. Trata-se de uma bici-

estudos nas séries iniciais e não culti-

ta também à comunidade.

cleta tradicional à qual foi agregada

Grasiela respondeu a questão de

a base, com rodas, para transportar

vavam a prática da leitura. Notamos
que este fato dificultava não apenas

Bicicloteca

a questão operacional, mas também

O cluster local reúne cerca de 90

Assim, o conceito sustentabili-

o relacionamento nos ambientes

indústrias filiadas ao sindicato. O cal-

dade é aplicado desde o objetivo

profissional e social”, lembra. O

çado impulsiona 80% da economia

primordial da iniciativa até sua

mesmo comportamento estava refle-

da cidade, envolvendo pessoas entre

forma de condução dos canais de

tido no quadro de colaboradores de

16 e 50 anos, que passam, aproxi-

informação. “Somente por meio da

toda a indústria calçadista da cidade

madamente, nove horas diárias na

educação podemos almejar um pro-

gaúcha.

linha de produção. E como suprir a

gresso firmado dentro dos pilares da

carência de conhecimento dos tra-

sustentabilidade, tendo como base a

balhadores que passam os dias nas

economia, o desenvolvimento social

Dentro da sede da entidade,
a biblioteca integrada por livros

um pequeno acervo de livros.
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e ambiental de toda comunidade”,

dústria em pesquisa que antecedeu

quebra tabus e leva o indivíduo à

avalia a gestora.

a implantação da bicicloteca.

reflexão”.
De acordo com a orientação

Dinâmica

Aperfeiçoamento

do projeto, não se pode atingir um

O itinerante programa do SICTC

A operacionalização do projeto

nível elevado de qualidade em mão

contava, até o momento em que

ainda passa por ajustes, como o aper-

de obra se não atingir as pessoas

recebeu o troféu Direções, com

feiçoamento da estrutura móvel. E

que oferecem a força de trabalho.

quatro empresas engajadas. O aten-

cada passo rumo a um maior número

“Se não valorizarmos os funcioná-

dimento por meio da bicicloteca

de participantes é dado com toda

rios que fazem a empresa produzir,

funciona, organizadamente, na forma

energia. “Temos uma média de 30%

como queremos que eles se perce-

de aceitação nas empresas-piloto, nú-

bam como necessários no processo,

mero considerado alto quando con-

como artistas que produzem uma

sideramos um processo de mudança

obra e não como máquinas que ope-

de hábitos e culturas”, comemora

ram um sistema?”.

de rodízio. “Toda sexta-feira eu levo
a estrutura até as fábricas, no horário
entre 12h e 12h 50min. Faço o cadastro dos leitores, enquanto escolhem o livro que querem retirar. Eles
levam o exemplar para casa durante
o período de um mês, quando retorno para que troquem ou renovem o
empréstimo”, conta a coordenadora
pedagógica.
O mix de títulos é atualizado a
cada semana. Revistas, cartilhas de
orientação para o comportamento
jovem e jornais diários também têm
espaço, seguindo as preferências indicadas pelos colaboradores da in-

Grasiela.
E seus ideais vão além: “Noto

Segundo Grasiela, “Conhecimento Nunca é D+” é um trabalho

que é possível mobilizar e buscar

de resgate, de motivação e de

mais parceiros. Basta começar e não

sustentabilidade no que tange os

desistir no primeiro obstáculo. As

pilares cultural, social, ambiental e

mudanças devem acontecer natural-

econômico. Ela descreve que as mu-

mente. Para que as transformações

danças, quando ocorrem de maneira

sejam significativas, devem brotar de

natural, trazem resultados a longo

dentro pra fora, e a única forma de

prazo, mas de extrema relevância,

propiciar esse fenômeno é investir na

como o enriquecimento no vocabu-

educação. Não me refiro ao ensino

lário, o despertar do interesse em

formal de institutos educacionais,

mais conhecimento e a facilidade de

mas à educação social, aquela que

expressão e de relacionamento.
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Entusiastas da
competitividade sustentável

O

crescente esforço para
dar suporte e apontar
os melhores caminhos para o eficiente

desempenho de seu polo calçadista está refletido na conquista do
Sindicato da Indústria de Calçados,
Vestuário e Componentes para Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha) na

vidade das nossas indústrias, fortale-

categoria Destaque Sindicato, com o

cendo ainda mais a economia local”,

maior número de associados engaja-

descreve o presidente da entidade,

dos no Prêmio Direções.

Renato Klein.

“Procuramos trazer os empre-

Situada em meio ao Vale do

sários para dentro da entidade e os

Paranhana, no Rio Grande do Sul,

estimulamos a unirem-se para forta-

a associação agrupa 71 empresas.

lecer o setor. Somente através desta

De acordo com Klein, os filiados são

aliança é possível avançar de forma

responsáveis por 98% da produção

sustentável e realizar as conquistas

local e contemplam marcas reconhe-

necessárias para manter a competiti-

cidas nacionalmente e também em
dezenas de países.

Renato Klein

reciclado, reaproveitado ou reutilizado. E, desde 1º de março de 2014,
a entidade tem total controle de rastreabilidade dos materiais.
Sua imponente bandeira, o
programa Caminho Sustentável – A
Opção Consciente, elevou o setor
calçadista local a um dos mais altos
patamares na preocupação com a
sustentabilidade. Criado em julho

Atitude verde

de 2009, o projeto baseia-se nos pi-

A construção da Central de Re-

lares Ambiental, Social, Tecnológico

síduos Sólidos Industriais é um dos

e Econômico. E defende que, para

grandes marcos na história do Sin-

manter por longo prazo a sustenta-

digrejinha, fundado em 5 de janeiro

bilidade dos negócios, a empresa

de 1977. A iniciativa transformou

não pode prescindir de desenvolver

Igrejinha em uma das cidades pro-

a consciência desses temas junto

dutoras de calçados mais avançadas

aos seus colaboradores, bem como

na questão da gestão ambiental no

preservar os conceitos referencia-

País. Hoje, todo resíduo proveniente

dos nas decisões que norteiam sua

da produção de seus associados é

gestão.
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Um prêmio pautado
pela moda brasileira

A

categoria Destaque Jor-

entraram em pauta sob o título “O

nalista reconheceu o tra-

Brasil está na moda!”.

balho de Camila Veiga. A

“A reportagem foi pensada para

premiada integra a equi-

traçar a identidade do produto ver-

pe de redação dos veículos segmen-

de-amarelo e incentivar o potencial

tados do Grupo Sinos especializados

criativo da indústria, em especial

na cadeia coureiro-calçadista, revista

no ano em que o Brasil está na mira

Lançamentos e jornal Exclusivo. Nes-

dos holofotes mundiais. O troféu

te último foi publicada a reportagem

Direções foi uma injeção de energia

que conferiu à jornalista o troféu

à proposta de levar informação con-

Direções.

sistente ao setor”, relata a jornalista.

O conteúdo especial, veiculado
em setembro de 2013, trouxe a palavra de diferentes formadores de
opinião, pesquisadores da área e
dirigentes de entidades representativas do setor buscando encontrar
resposta para a recorrente questão:
“Afinal, existe uma moda genuinamente brasileira?”. Opiniões contrastantes, questões históricas e culturais

Argumentações
“Se existe uma moda feita aqui,
já existe uma moda brasileira”, definiu João Braga, professor de História da Moda da FAAP e co-autor
do livro ‘História da Moda no Brasil:
das influências às autorreferências’.
Já na visão de Paulo Borges, CEO
da Luminosidade,
produtora da São
Paulo Fashion Week
e do Fashion Rio, a
identidade da moda
não está relacionada
à nacionalidade. “A
globalização faz com
que moda seja criação e não parte de
um todo de algum

Reportagem premiada (Jornal Exclusivo)

país”, argumentou.

Camila Veiga

Para o renomado estilista Walter
Rodrigues, hoje coordenador do Núcleo de Design da Associação Brasileira de Empresas de Componentes
para Couro, Calçados e Artefatos
(Assintecal), o fenômeno “made in
Brazil” não existe. O que temos é
um forte “lifestyle”, capaz de encantar quem vê nosso produto de
moda. À frente do Museu Nacional
do Calçado, Ida Thön acredita que
o que temos, de fato, é um ‘criador’
brasileiro: “Mesmo que o sapato seja
manufaturado na Índia, na China ou
em qualquer outro país, as cabeças
pensantes do segmento estão no
Brasil”.
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Uma vida dedicada
ao setor calçadista

A

Personalidade do Ano, indicada pelo Conselho Deliberativo da Abicalçados,
foi o empresário Anderson
Birman. Fundador da Arezzo, uma das
maiores marcas de calçados brasileiras
e reconhecida internacionalmente, Birman está ligado ao setor calçadista há
mais de 40 anos. “Pude acompanhar
importantes e positivas transformações
no varejo, como modernização de sistemas, boas práticas de gestão e constante profissionalização”, conta.

O início
Na fundação do grupo, em 1972,
a produção era de 50 pares de sapato
masculinos diários. “A produção era
desenvolvida nos fundos da casa do
meu pai”, recorda Birman. Mesmo
com a produção modesta, o jovem
empresário – então com 18 anos,
sonhava alto: tornar a Arezzo a maior
calçadista do Brasil. E conseguiu. Atualmente, a Arezzo&Co é a maior marca
de varejo de calçados femininos na
América Latina, comercializando mais
de dez milhões de produtos, que se
destacam pela qualidade, design, conforto e inovação.
Birman ressalta que a empresa
trabalha com uma família, uma grande
família de mais de três mil vendedores
no Brasil inteiro, todos com capacitação para buscar a antecipação do

desejo de consumo, habilidade para
inovar, entre outras características
inerentes à excelência em gestão.
“Entendemos que as pessoas fazem
a diferença. Um time, por menor que
seja, envolvido, dedicado, preparado
e bem gerido pode ser um diferencial
forte na consolidação de um negócio”,
reflete o empresário.

Mudanças
O amor de Birman pelos calçados
foi passado para seu filho. Desde
pequeno acompanhando o pai no
empreendedorismo, Alexandre Birman
é, hoje, o atual presidente do grupo.
“A mudança fez parte de um processo
iniciado em 2007, que visava contínuo aperfeiçoamento da gestão das
marcas e da companhia. O Alexandre
cresceu dentro dos negócios. Quando
criança, já confeccionava sapatos e,
aos 18 anos, criou a Schutz. Depois,
fundou a marca Alexandre Birman.
Desde 2007 ele ocupava o cargo de
vice-presidente da Arezzo&Co. É um
movimento natural assumir estas novas
funções”, conta o empresário, presidente do Conselho de Administração.
O prêmio, diz Birman, mostra os
caminhos que orientam o crescimento
da indústria. “Fortalecem meu compromisso e de toda equipe com a nossa participação no desenvolvimento
do Brasil”, avalia.

Anderson Birman

O Grupo Arezzo&Co
Mais de dez milhões de produtos
vendidos, entre sapatos, bolsas e
acessórios
11,1% de participação no mercado
11.500 modelos criados por ano
7 a 9 coleções anuais
Quatro marcas estratégicas:
Arezzo, Schutz, Anacapri e Alexandre
Birman
Mais de 2 mil colaboradores
A companhia encerrou o trimestre
com 452 lojas monomarcas no Brasil e
nove no exterior, sendo no Brasil 358
da marca Arezzo, 68 da marca Schutz,
24 da marca
Anacapri e duas da marca Alexandre Birman. Nos últimos 12 meses, a
empresa abriu 64 franquias e ampliou
14 lojas, expandindo sua área de vendas em 20,6%.
Fonte: Arezzo&Co
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Por trás de uma grande marca,
o ecossistema da inovação

A

Natura carrega consigo
a imponência de uma
marca ética, sustentável
e inovadora. A multi-

nacional brasileira que fabrica cosméticos, perfumaria e produtos de
higiene e beleza é líder no setor de
venda direta no Brasil e serve de referência de gestão diferenciada para
os demais segmentos da indústria,
bem como o calçadista.
Do topo dos R$ 7 bilhões de
receita líquida que registrou em
2013, a companhia tem como base

da Natura, Gerson Pinto, é enfáti-

no ranking Global 100, da organiza-

de sua pirâmide de sucesso 7 mil

co: “Conectada com o espírito da

ção canadense Corporate Knights.

colaboradores, 1,6 milhão de con-

época, a Natura continuará transfor-

E, em 2013, passou a ocupar a 10ª

sultoras e operações na Argentina,

mando os desafios da sociedade em

posição entre as 100 empresas mais

Bolívia, Chile, México, Peru, Co-

oportunidades de negócio”.

inovadoras do mundo, segundo lista
anual divulgada pela versão norte-

lômbia e França. A estrutura produtiva é composta por fábricas em

Inovação que surpreende

Cajamar/SP e Benevides/PA, oito

Oferecer 30 linhas de produtos

-americana da revista Forbes.

centros de distribuição no Brasil,

de alta qualidade e padrão elevado

DNA sustentável

além de centros de Pesquisa e Tec-

na eficácia de suas finalidades não

Para garantir a sustentabilida-

nologia em São Paulo/SP, Manaus/

é suficiente para a Natura. Fundada

de, conceito imperativo na marca, a

AM e Nova Iorque, nos Estados

em 1969, a empresa vai além, sem-

inovação contempla ações abertas.

Unidos. Em dezembro de 2012, ad-

pre. Em 2013, destinou R$ 181 mi-

É o caso do projeto SAF Dendê,

quiriu 65% da fabricante australiana

lhões à inovação e lançou 179 itens.

que comprovou a viabilidade de

de cosméticos Aesop, que atua em

Por conta da atuação consistente

produção de óleo de palma em um

países da Oceania, Ásia, Europa e

ao longo de anos num comporta-

sistema agroflorestal, combinando

América do Norte.

mento empresarial alinhado com

o cultivo da palma com outras es-

a sustentabilidade, foi eleita, pela

pécies vegetais e garantindo uma

vação da empresa nos últimos dois

segunda vez consecutiva, a segun-

produção mais sustentável da es-

anos, em patamares superiores a

da empresa mais sustentável do

pécie.

60%, o vice-presidente de Inovação

mundo e primeira do Hemisfério Sul

Amparado pelo índice de ino-

Redes colaborativas são tra-
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presa. Quase 800 líderes já passaram
pela formação, cerca de 57% dos
gestores da companhia. O programa
de trainees também é uma importante porta de entrada e oportunidade
de crescimento aos colaboradores.
No ano passado, a produtividade
média das consultoras Natura cresceu 1,4%, com evolução de 6,2% no
último trimestre do período. Além
do investimento em tecnologia da
informação, contribuíram para esse
resultado as ações para ampliar gradualmente a cesta de compras dos
consumidores, a inovação em produtos e conceitos e os ajustes nos
incentivos para a força de vendas,

Centro de inovacao Nova Iorque

além de outras iniciativas.
duzidas no programa Natura Cam-

Colaboradores, a essência

pus, que beneficiou 13 projetos

A Natura acredita fazer parte

a ampliação do desenvolvimento

do segmento com o aporte de R$

de um ecossistema de relações e

de aplicativos para celulares que

6 milhões. Além disso, a empresa

que, em rede, amplia seu alcance

ajudem a gestão do negócio e o ma-

desenvolve o Programa Amazô-

e contribuição para a evolução da

peamento das práticas das consul-

nia, com meta de gerar e difundir

sociedade e do desenvolvimento

toras com maior produtividade para

conhecimento com alcance global

sustentável. Por isso, reafirma seu

disseminá-las à rede, entre outras

“na”, “sobre” e “para” a região,

compromisso com a qualidade das

iniciativas.

ativando e coordenando redes de

relações e investe

conhecimento locais, nacionais e in-

continuamente

ternacionais. O objetivo, até 2020, é

em ações com

envolver cerca de mil pesquisadores

foco especial em

em rede, entre colaboradores Natura

educação e em-

e membros de instituições de ciência

preendedorismo

e tecnologia.

sustentável.

Em 2013 foi lançada a Cocriando

Em 2010 foi

Natura, rede aberta de inovação que

criado o Cos-

convida as pessoas a colaborar e co-

mos, programa

criar por meio de ideias, percepções,

de desenvol-

histórias e pontos de vista junto com

vimento dos

os desafios de inovação da compa-

colaboradores,

nhia.

essência da em-

O esforço segue em 2014, com
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Ambições para 2020
A Visão de Sustentabilidade da

da do Triple Bottom Line (o tripé da

Natura apresenta diretrizes para o

sustentabilidade) estará ainda mais

modelo de negócio de longo prazo,

incorporada na cultura organizacio-

com ambições para o ano de 2020

nal e em todos os processos.

concentradas em três pilares. “Mar-

“Está expresso em nossas cren-

cas e Produtos” resume o desejo

ças que o valor e a longevidade de

por marcas que estimulem novos

uma empresa estão ligados à sua

valores e comportamentos necessá-

capacidade de contribuir para a

rios à construção de um mundo mais

evolução da sociedade e seu de-

sustentável, como já ocorre com as

senvolvimento sustentável. Mais

etiquetas SOU e Ekos.

uma vez, nos comprometemos

“Rede de Relações” é o pilar de

a superar nossa performance

fomento a ações de empreendedo-

atual com ambições arro-

rismo por meio de plataformas cola-

jadas para 2020”, afirma

borativas. Já em “Gestão e Organi-

Alessandro Carlucci, dire-

zação” a administração integra

tor-presidente da Natura.

Está expresso em nossas crenças que o valor
e a longevidade de uma empresa estão ligados à sua capacidade de contribuir
para a evolução da sociedade e seu
desenvolvimento sustentável.

Açaí
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ENTREVISTA
Gerson Pinto,
vice-presidente de
Inovação da Natura

muito além do ambiente interno. Hoje, a rede da Natura
para desenvolver projetos e conceitos conta com mais
de 200 parceiros, entre instituições, empresas e órgãos
de fomento. Com um amplo portfólio de projetos e
grande interação com agências de governo, em 2013,

O que a inovação significa
para a Natura?

fizemos o maior financiamento para inovação na história

Inovar faz parte do DNA da

sileira da Inovação (FINEP) no valor de R$ 205 milhões

Natura. Como uma organi-

que, ao longo de dois anos, será usado para financiar

zação desde sempre com-

todo o portfólio de projetos, desde a conceituação até o

prometida com a vida, identifica-se com o anseio por

lançamento dos produtos de todas as nossas categorias,

transformações que permitam a construção de caminhos

passando por desenvolvimento de tecnologias, iniciati-

de desenvolvimento capazes de fazer frente aos desa-

vas de segurança do consumidor e programas de inova-

fios econômicos, sociais e ambientais da atualidade. O

ção aberta.

da Natura. Firmamos uma parceria com a Agência Bra-

índice de inovação - percentual de nossa receita obtido
com a venda de produtos lançados no mercado nos últi-

Como funciona a inovação aberta?

mos dois anos - ultrapassa os 60%. Em 2013, correspon-

Atuar de forma transformadora para gerar impactos

deu a 63,4%, quando lançamos 179 produtos. Foram

positivos na sociedade é uma de nossas marcas, e a ino-

investidos 2,9% da receita líquida em inovação no ano

vação é o grande motor que faz isso acontecer. Desde

passado. E o investimento tem se mostrado crescente

2001 atuamos no modelo de inovação aberta. Criamos,

ao longo dos anos: R$ 140 milhões em 2010; R$ 147

em 2006, o Natura Campus, programa que conecta pro-

milhões em 2011; R$ 154 milhões em 2012; e R$ 181

postas de parceria, pesquisa e disseminação de conhe-

milhões em 2013

cimento. Somente com instituições de pesquisa, mais de
50 projetos de cooperação científica já foram realizados.

Quais ideais regem o modelo de inovação da Natura?

Em 2013 surgiu o Cocriando Natura, uma rede aberta de

A visão da Natura explicita sua vontade de ir além de

consumidores para cocriação dos desafios de inovação

simplesmente reduzir ou compensar os efeitos de suas

da empresa.

atividades para conduzir a empresa para a geração de
impacto positivo na sociedade. Isso significa que se
deve promover o bem social, ambiental e econômico.
Acreditamos que as empresas devem existir para construir um planeta e uma sociedade melhores. Por isso, o
modelo de inovação permeia toda a organização, em
uma visão transversal, presente na estratégia comercial,
na busca por novos negócios, em técnicas de manejo
e extração dos insumos da biodiversidade e nas opera-

Você acredita que a inovação aberta possa contribuir
a indústria calçadista?
Com certeza. Na dimensão tecnológica há possibilidade
de conexões com instituições de pesquisa para desenvolvimento de novos materiais empregados na indústria
de calçados. Também é possível alcançar melhorias de
processo para maior produtividade, algo tão urgente em
nosso País. Na dimensão mais conceitual é possível code-

ções industriais e logísticas.

senvolver novas marcas, ideias de produtos e protótipos

Como a empresa sofre influência da busca constante
pela inovação?

oportunidade em desenvolver dispositivos associados ao

O conceito está espalhado por toda a companhia e vai

quecer a experiência de uso do consumidor.

envolvendo os consumidores. Além disso, há uma grande
calçado, utilizando tecnologias digitais e que possam enri-
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EXCELÊNCIA RECONHECIDA
Confira os ganhadores do 2º Prêmio Direções Abicalçados, os destaques
Sustentabilidade, Jornalista, Sindicato e Personalidade do Setor.

BIBI

Dian Pátris

Glaumir Pedro Kaiser

Rafarillo

Jorge Bischoff

Rosnaldo Inácio da Silva (esq.)
Direções Industriais
Médio e Grande Porte

Direções Industriais
Micro e Pequeno Porte

Direções Marketing
Médio e Grande Porte

Direções Marketing
Micro e Pequeno Porte

Cloves Cintra e Valter Cintra

Denise Pomjé

Ghetz

Kidy

Usthemp

Amazonas

Saulo Pucci Bueno (dir.)

Janaína Rezende, Veldecir Menezes,
Wesley Vieira e Bruna Pini

Direções Design
Médio e Grande Porte

Direções Design
Micro e Pequeno Porte

Direções Internacionais
Médio e Grande Porte

Direções Internacionais
Micro e Pequeno Porte

André Henz

Fabiano Bladt (dir.)

Sind. Três Coroas

Sind. Igrejinha

jornal Exclusivo

Renato Klein (esq.)

Camila Veiga

Destaque
Sustentabilidade

Destaque Sindicato

Destaque Jornalista

Juliano Mapelli (esq.)

Anderson Birman (dir.)
Direções Personalidade
do Setor
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SETOR CALÇADISTA
EM FESTA
O Espaço Tao, em Novo Hamburgo/RS,
foi palco do evento mais esperado do
setor calçadista. Confira alguns cliques
de quem esteve na premiação.

Débora de Oliveira e Roberta Ramos (Abicalçados)

Equipe Abicalçados

Camila Oliveira (Abicalçados), Rosana Domeneguini, Denise Pomjé
e Aline Pires (Jorge Bischoff)

Genaro Galli (ESPM-Sul) e Mariana Gomes
(Apex-Brasil)
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Gilmar Dalla Rosa (Couromoda), Raul Klein (Kildare) e
Marlos Schmidt (Abrameq)

Luis Coelho (Sindigrejinha), Marco Copetti (Sebrae) e Rogério
Dreyer (Abicalçados)

Mariana Gomes (Apex-Brasil) e Cristiano Körbes (Abicalçados)

Patrícia Ledur e Ruisa Korndorfer Scheffel (Abicalçados) e Bruna
Kremer (Paquetá).

João Fischer (Deputado estadual) e Lioveral Bacher
(Paquetá)

Juliano e Tatiana Mapelli (Sindicato das Indústrias de Calçados de Três Coroas)

Luis Felipe Nascimento (Ufrgs), Ronise Ferreira dos Santos (PUC-RJ), Cristian Schlindwein (Abicalçados) e Cláudio Senna Venzke (Unisinos)
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Daniela Paula Colombo Schaefer, Andréia Oliveira e Bianca Gallas
Carniel (Usaflex)

João Fernando Hartz (Sunset Shoes) e Anderson Birman
(Arezzo)

Saulo Pucci Bueno (Amazonas), Willian Marcelo Nicolau (Assintecal),
Paulo Griebeler (IBTeC) e Daniel Noschang (Grupo Sinos)

Renato Klein (Sindigrejinha e Piccadilly) e Micheline
Grings (Piccadilly)

Danilo Cristófoli (Cristófoli), Luciane Varisco (Grupo
Sinos) e Cristiano Bet (Grendene)

Moacir Berger (AICSul), Ernani Reuter e Adalberto Leist (Paquetá)

Marlin e Suzana Kohlrausch (Bibi) e Marco Kirsch (ACI)
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O sucesso não se faz
sem parcerias fortes
Apoiadores do Prêmio Direções Abicalçados
destacam a importância da iniciativa

A

segunda edição do
Prêmio Direções Abicalçados contou com
apoios fundamentais

para a sua consolidação. Entre eles,
as principais promotoras de feiras
calçadistas do Brasil, Francal e Couromoda, Apex-Brasil, que junto da
entidade auxilia a promoção internacional do calçado brasileiro através

Mauro
Roberto Bom

Francisco
Santos

superintendente Regional
da Caixa Econômica
Federal no Vale do Sinos/RS

presidente do
Grupo Couromoda

“A Abicalçados representa um dos grandes
ramos industriais do País,
gerador de emprego e renda, que fomenta o
comércio interno e gera divisas para o Brasil.
Dessa forma, nos orgulhamos por estarmos
presentes no reconhecimento e valorização
das empresas e empreendedores destaques
no Brasil.”

“A inspiração de buscar
o novo e a determinação
de fazer melhor são elementos-chave para que o nosso setor possa
continuar se reinventando. O Prêmio da Abicalçados vem justamente valorizar e repercutir
além das fronteiras setoriais as boas iniciativas
da comunidade calçadista.”

do Brazilian Footwear, Caixa Econômica Federal, VPSA, Lectra, Fastcargo e New Profissionais da Imagem.
Veja a avaliação dos patrocinadores
sobre a iniciativa:
Paulo Krug
diretor da VPSA

“Assim como a Abicalçados, a VPSA acredita
no potencial e valor do
setor calçadista e visa
prestigiar os profissionais deste segmento
através do apoio ao Prêmio Direções.”

Daniella
Ambrogi
gerente de marketing
da Lectra

“A Lectra apoia ações
como o Prêmio Direções
da Abicalçados, pois
acredita que o incentivo à inovação e pesquisa aliado as melhores práticas são fundamentais para o desenvolvimento do setor.”

Abdala Jamil
Abdala

Jefferson
Braga

presidente da
Francal Feiras

diretor comercial da New
Profissionais da Imagem

“O Prêmio Direções
é mais uma iniciativa
louvável da Abicalçados, pois reconhece a excelência, estimula a
competição saudável e incentiva o setor a se
aprimorar cada vez mais.”

Mariana
Gomes
gestora do Brazilian
Footwear na Apex-Brasil.

“A internacionalização é
um caminho muito saudável porque estimula
o desenvolvimento interno e facilita muito o
negócio tanto em nível nacional como internacional. Reconhecer boas práticas neste campo
é muito importante porque é um drive para
quem não compreendeu a importância deste
movimento de internacionalização.”

“A iniciativa reconhece
as melhores práticas do
setor, justamente as empresas com quem a New Profissionais da Imagem procura trabalhar, clientes que têm por
objetivo qualidade, inovação e tecnologia.”

Tocha Garcia
assistente de vendas e
de desenvolvimento de
projetos logísticos da
Fastcargo

“Apoiamos a iniciativa
pela importância de manter acesa a lembrança de
que temos grandes empresas fabricantes de
produtos de excelente qualidade e que precisam de apoio para atuar num mercado cada
vez mais competitivo.”

Camila Veiga
Destaque Jornalista

Integrante da equipe jornal Exclusivo e revista Lançamentos, do Grupo Sinos,
a jornalista Camila Veiga é um talento nato. Transforma suas pautas em grandes
reportagens, escritas sempre com muita inspiração. Uma delas, “O Brasil está na moda”,
conquistou os jurados do Prêmio Direções da Abicalçados. Nós do jornal Exclusivo e
revista Lançamentos temos muito orgulho em tê-la como colega e desejamos que sua
trajetória seja repleta de momentos felizes como esse. Parabéns, Camila!

