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sucesso nesta edição
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Todos vencedores

O

Prêmio Direções Abicalçados,
que teve sua terceira edição
em 2015, está consolidado
no setor calçadista como mais do que
apenas um reconhecimento. A iniciativa, surgida na ocasião do aniversário
de 30 anos da entidade, comemorado
em 2013, é hoje uma ferramenta de
benchmarking relevante para todas as
indústrias do segmento, trazendo referências positivas para o setor. Ressaltar que todos são vencedores não é um
simples clichê, mas uma realidade vivida por um setor que, mesmo em meio
a tantas dificuldades, sobrevive e se
reinventa a cada crise, a cada recessão.
Aqui, neste breve artigo, temos
duas projeções para fazer. A primeira,
não tão otimista, é de que os desafios
vindouros não serão poucos. No ano
corrente, estamos presenciando uma

série de ajustes na economia, certamente necessários, mas que devem
frear o ímpeto do consumo de calçados,
que chegou a crescer 10% em anos recentes. A saída do mar turbulento em
que nos encontramos exige esforços
de diferenciação no produto e nos processos de desenvolvimento, pois a concorrência foi potencializada e já não é
apenas intrassegmento, se dando, cada
vez mais, com os variados setores da
economia brasileira.
A fatia de consumidores, reduzida pelas condições macroeconômicas,
será cada vez mais disputada e só empresas realmente inovadoras, com os
olhos voltados para o design, qualidade, tecnologia, conforto, bem estar e
sustentabilidade conseguirão sobreviver. Nesse contexto, nada mais apropriado do que o Prêmio Direções, que,
como o nome já diz, fornece as direções mais seguras para se navegar no
turbulento mar do mercado nacional e
internacional.

A segunda projeção é mais otimista.
O engajamento de cases inovadores na
iniciativa nos dá a certeza de que, embora ainda de maneira tímida, o segmento está prestando mais atenção à
importância da inovação. Foram projetos robustos e de forte impacto econômico, social e ambiental que deram trabalho para o comitê julgador formado
por renomados profissionais indicados
pela Abicalçados.
A terceira edição do Prêmio Direções, mais uma vez, destacou importantes cases de sucesso nas áreas comerciais, industriais, de marketing e
de design, além de destacar a melhor
matéria jornalística referente ao setor, o
mais amplo projeto de sustentabilidade,
o sindicato calçadista com mais empresas engajadas na iniciativa e a personalidade setorial. Nas páginas queseguem,
o leitor poderá conhecer um pouco mais
dos cases vencedores e dos projetos destacados nesta edição do Prêmio.
Boa leitura!
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O prêmio

um prêmio
consolidado
no mercado
Surgido em meio às comemorações
das três décadas de atuação da
Abicalçados, o Prêmio Direções
é uma saudável realidade para o
setor calçadista brasileiro.

N

a noite do dia 23 de abril foram
conhecidos os vencedores nas
categorias Direções de Design,
Direções de Marketing, Direções Comerciais e Direções Industriais, além
dos premiados na categoria Destaque
Jornalista, Projeto de Sustentabilidade,
Sindicato e a Personalidade do Setor.
Na cerimônia, que aconteceu no Espaço TAO, em Novo Hamburgo/RS, a
Abicalçados recebeu lideranças setoriais, empresários, profissionais ligados à entidade e imprensa.
Na oportunidade, o presidente
-executivo da Abicalçados, Heitor
Klein, ressaltou que o Prêmio, mais

uma vez, cumpriu o papel de apontar
referências positivas para a indústria
calçadista. “Todos os participantes
da iniciativa são vencedores”, disse.
O executivo agradeceu, ainda, os empresários que acreditaram no Prêmio
e a imprensa que “destaca conquistas, pleitos e até mesmo dificuldades
do setor, funcionando como um elo
importante de ligação com a comunidade”.
Os vencedores receberam Troféu,
permissão para uso do selo da referida edição, divulgação nos canais de
comunicação do Prêmio e da Abicalçados, promoção em publicação dos
cases de sucesso do setor e duas inscrições para o Curso Direções Abicalçados/ESPM.
O Prêmio Direções foi promovido
pela Abicalçados e contou com os patrocínios da Couromoda, Francal Feiras e Caixa Econômica Federal.
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Conheça os vencedores
DIREÇÕES DE DESIGN
Médio/Grande Porte
Kidy Birigui Calçados Indústria
e Comércio LTDA
Case: Kidy Game
Micro/Pequeno Porte
Andreia Viana de Oliveira Lima ME
Case: Marca Andreia Vianna
DIREÇÕES DE MARKETING
Médio/Grande Porte
Arezzo Indústria e Comércio S/A
Case: Case SchutzGirl 2014
DIREÇÕES COMERCIAIS
Médio/Grande Porte
Arezzo Indústria e Comércio S/A
Case: Projeto Omni | Schutz
DIREÇÕES INDUSTRIAIS
Médio/Grande Porte
Calçados Marte LTDA
Case: Otimização Logística
DESTAQUES
Jornalista: Luis Vieira
Projeto de Sustentabilidade:
Usaflex Calçados
Sindicato: Sindicato das Indústrias
do Calçado e Vestuário de Birigui (Sinbi)
Personalidade do Setor: Presidente da
Confederação Nacional das Indústrias
(CNI), Robson Braga de Andrade
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INFOGRÁFICO PRÊMIO

1
Primeiro, a empresa interessada deve
realizar a inscrição no site do Prêmio –
www.premiodirecoes.com.br. Lá deve ser
preenchido um formulário com todas as
informações, bem como escolhida a categoria desejada para a disputa. Será gerado
um boleto para pagamento. A equipe da
Abicalçados também está capacitada para
mais informações. Os contatos devem ser
feitos pelo telefone 51 3594 7011 ou e-mail
direcoes@abicalcados.com.br.

2
A empresa interessada poderá realizar
inscrição nas categorias:

3
Além das categorias de
Prêmio, listadas acima, a
iniciativa traz os destaques do segmento através
dos Destaques Especiais,
que reconhece pessoas,
entidades e iniciativas
individuais nas categorias: Projeto de Sustentabilidade (o destaque será
para o melhor projeto de
responsabilidade social/
ambiental organizado por
empresas e/ou entidades
calçadistas); Jornalista (re
conhecerá o autor do melhor artigo ou reportagem
jornalística sobre o setor
calçadista); Personalidade
do Setor; e Sindicato. A
participação nas categorias
de Destaque é gratuita.

Direções Comerciais
Para quem desenvolveu uma
estratégia que alavancou as
vendas e sente orgulho disso;
Direções de Marketing
Para quem posicionou sua
marca com sucesso no mercado e quer compartilhar essa
conquista;
Direções Industriais
Se a sua empresa é sinônimo
de gestão moderna e eficiente,
mostre como conseguiu;
Direções de Design
Divulgue e expanda ainda mais
seus projetos vitoriosos
de design;
Direções Internacionais
Se sua empresa obteve sucesso
em ações internacionais e vendas significativas no exterior,
mostre como conseguiu isso.
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Se validado para a disputa, o case é enviado com antecedência para um comitê de
especialistas selecionados pela Abicalçados.
O comitê é mantido em sigilo até o dia da
entrega da premiação. Depois de estudar
os cases de forma individual, os integrantes
dos grupos de avaliação fazem uma reunião
de consenso presencial.

6
Os vencedores das categorias
Direções levam:
Troféu
Permissão para uso do selo
do Prêmio
Divulgação da empresa
nos canais de comunicação
do Prêmio, inclusive nesta
revista, e da Abicalçados
Divulgação da empresa
nos canais de comunicação
do Prêmio

4
É importante ressaltar que o investimento é
diferenciado dependendo do porte da empresa. Para a disputa na categoria micro/pequeno porte é um, para a categoria médio/grande
é outro. Associados da Abicalçados recebem
desconto em ambas as modalidades.

Anúncio na Revista
Direções e duas inscrições
para o Curso Direções
Abicalçados, ministrado
pela ESPM

7
Agora é aguardar a grande cerimônia de
entrega, quando serão conhecidas as referências do setor calçadista brasileiro
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direções

Destaques

Direções Comerciais Médio/Grande Porte Arezzo&Co

Projeto de Sustentabilidade
Usaflex

Maurício Bastos Gerente de Canal Online

Potira do Amaral
Assistente de Marketing

“A Abicalçados promove o pensar diferente e a inovação, que são as
mesmas frentes com as quais buscamos trabalhar e desenvolver na
Arezzo. Estou muito feliz de estar aqui, hoje, recebendo o prêmio,
exatamente no dia em que completo três anos de empresa”

Direções de Design Micro/Pequeno Porte Andreia Vianna

Andreia Viana Diretora
“Eu já conhecia o Prêmio, porque havia participado do evento de premiação na última
edição. Realmente não tinha a menor ideia que eu ganharia. Enquanto escrevia o case da
marca, ainda pensei: mesmo não tendo chances, eu quero escrevê-lo em sua essência, para
que ao menos os jurados conheçam minha história”

Direções de Design Médio/Grande Porte Kidy

André Henz Gerente de Desenvolvimento
“O Prêmio Direções celebra a indústria. Para uma empresa ser forte, é
precisa que haja uma entidade forte por traz, no caso, a Abicalçados,
que está sempre incentivando a busca pelo diferencial e trabalha para
trazer mais competitividade para o setor”

“Estamos muito felizes em
receber o prêmio destaque pelo
nosso trabalho. É a segunda vez que participamos do
prêmio e a primeira vez que
ganhamos. É um prêmio muito
importante”

Luis Vieira
Jornalista
“Desde 1999 atuo no jornalismo
segmentando, convivendo com
o setor calçadista, que é rico em
histórias, lutas e desafios. Há
muito para retratar e produzir
sobre esse setor e eu sou muito
grato pelo reconhecimento
da Abicalçados, por eles nos
deixarem participar e reconhecerem a importância de nosso
trabalho”

Direções de Marketing Médio/Grande Porte Arezzo&Co

Geison Ferreira Gerente de Exportação
“O Prêmio Direções reforçou o posicionamento da marca Schutz como track record de inovação, mantendo e reconhecendo a marca como lançadora de novas tendências. A Arezzo&Co,
através deste importante prêmio, espera continuar inovando em suas estratégias de comunicação e marketing, solidificando seu diferencial de produto, sempre buscando fidelizar suas
clientes e despertar o desejo de suas consumidoras”

Direções Industriais Médio/Grande Porte Via Marte

Ivair Kautzmann Gerente de Tecnologia da Informação
“O trabalho premiado foi desenvolvido com a Abicalçados e é um case
aberto, muito eficiente e que ficamos felizes em poder compartilhar
com a cadeia calçadista. É um ganho para a indústria”.

Sindicato – Sindicato das
Indústrias do Calçado
e Vestuário de Birigui - Sinbi

Sérgio Gracia
vice-presidente
“Estamos muitos felizes e honrados por receber esse prêmio,
Somos um polo muito novo
diante dos demais, possuímos
apenas 52 anos. O nosso setor
está carente de ídolos e representantes, aí a importância
de mostrar cases de sucesso e
motivar a cadeia calçadista”
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galeria dos vencedores
Francisco Santos
(Couromoda) entrega
Prêmio Direções para
André Henz (Kidy)

Eliane Jung (Francal)
entrega Prêmio Direções
para Maurício Bastos
(Schutz)

Luis Coelho (consultor)
entrega Prêmio Direções
para Ivair Kautzmann
(Via Marte)

Genaro Galli (ESPM-Sul)
entrega Prêmio Direções
para Geison Ferreira
(Schutz)

Mariana Gomes,
da Apex-Brasil
(segunda da esq
para dir) entrega
Destaque Projeto
de Sustentabilidade
para Potira Amaral,
Bianca Carniel e
Ângela Pandolfo
(Usaflex)

Mauro Bom (Caixa
Econômica Federal)
entrega Destaque
Sindicato para
Sérgio Gracia (Sinbi)
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Heitor Klein
entrega
Personalidade
do Setor para
Cezar Müller
(Fiergsrepresentando
Robson Braga,
presidente
da CNI)

Jornalista José Eduardo
De Zotti entrega
Destaque Jornalista
para Luis Vieira

ARTIGO comerciais
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Estratégia de Vendas e as
Inovações Tecnológicas

O

ambiente tecnológico, conjugado com uma clara aceitação dos novos recursos
e mídias por parte dos consumidores, tem sido um dos maiores desafios dos
agentes econômicos na interação com seus clientes, crescimento de vendas e
fidelização.
Consumidores conectados com smartphones, tablets e um conjunto infindável de parafernálias, em uma rede wifi que os acompanha onde forem através dos acessos ao
“ponto G” da tecnologia (redes 2G, 3G e 4G), enviando e recebendo informações, trocando conceitos e sentimentos em relação às marcas e suas experiências de compras e
quanto à utilização de produtos e serviços. Os consumidores estão sendo impactados
pelos concorrentes dentro de nossas próprias lojas.
Foi bem atendido, seus amigos saberão. Caso contrário, com certeza mais pessoas
terão acesso a esta “notícia”. A informação e o poder que ela representa estão nas mãos
de quem souber utilizar a tecnologia a seu favor.

Bem-vindo à Era
do Big Data
Dominar dados pertinentes e de forma inteligente para direcionar o comportamento e a decisão de compras dos
consumidores, antecipando-se às suas
escolhas e interagindo de maneira positiva em suas experiências. Este é o novo
desafio no limiar entre físico e virtual.
Capitalizar e criar sinergia entre
o real e o virtual é um grande desafio
para as organizações.
Como construir um ambiente omni-channel em que estejamos preparados para nos comunicar e interagir
com os consumidores na hora e da
forma que eles desejarem?
Não há resposta simples para essa
pergunta.
Antes de mais nada, me parece que
é necessária a clareza estratégica.
Deve-se proceder a leitura de mercado e mirar no futuro. Nesse futuro

você vê um consumidor mais conectado ou menos?
Se você vê menos, não é preciso terminar esta leitura. Aguarde os
acontecimentos.
Se você responder mais, você precisará interagir com ele e criar uma
abordagem proativa, usando o seu
cliente como seu advogado e defensor.
Ensine-o, motive-o, crie uma empatia,
crie com ele (co-criação) faça-o sentir
importante, único, participante e engajado. Crie eventos virtuais e reais
para que ele possa participar. Lance
coleções de madrugada e meça as vendas, faça uma correlação entre o real e
o virtual e gerencie relacionamentos
de qualidade entre seus consumidores.
No Brasil não são muitos exemplos
de integração entre real e virtual.
No varejo de linha branca, em
grande parte das lojas, as promoções
que ocorrem nos PDVS não são acom-

José Luis Penelas
Formado em Ciências Econômicas
pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, com Pós
Graduação em Marketing pela ESPM.
Atualmente é professor da ESPM e
consultor empresarial.

panhadas no site e vice-versa. É comum aos consumidores acorrerem às
lojas para verificar in loco um produto
que lhes despertou desejo em suas pesquisas e serem surpreendidos ao não
conseguirem adquirir o mesmo produto pelo qual se interessaram no site.
Ainda se considera que, na realidade, os clientes do virtual e real são
distintos em sua maioria, mas aqueles
que se relacionam com as lojas e marcas em todos os ambientes (físico e virtual) percebem muitas oportunidades
de melhoria na interação das empresas
com suas próprias estratégias de comunicação, relacionamento e vendas.
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comerciais MÉDIO/GRANDE PORTE

Canal omni
impulsiona negócios
da marca Schutz
Empresa recebe premiação
com projeto de integração
do varejo on-line e físico

A

postando na integração do varejo on-line com o físico, a marca Schutz, da
Arezzo&Co, recebeu sua segunda premiação na terceira edição do Prêmio Direções
Abicalçados. O Projeto Omni deu os primeiros
passos em 2011, quando a Arezzo&Co iniciou a
ação que visava expandir seus canais de relacionamento com as clientes por meio de uma
nova oportunidade de vendas, o e-commerce
para a marca Schutz.
O gerente do Canal Online Arezzo&Co,
Maurício Bastos, ressalta que a marca feminina foi definida como a mais apropriada para a
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experimentação no ambiente virtual
devido ao seu perfil jovem e inovador,
traduzido em um público-alvo formado por mulheres de 18 a 35 anos,
das classes A e B e mais conectadas
às redes sociais. Acima das expectativas iniciais da marca, o canal on-line
encerrou o ano com faturamento de
R$ 1 milhão, despertando o interesse
no investimento. Depois de investir
fortemente no aprimoramento do
negócio, com aportes em ferramentas de gestão, controle e capacitação
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do time, em 2012 a receita bruta passou para R$ 10 milhões. Já consolidado, em
2013, o comércio on-line da Schutz saltou para um faturamento de R$ 24 milhões. “Registramos um crescimento de 140% frente a 2012. No mesmo período,
o crescimento médio do e-commerce no Brasil foi de 28%”, recorda Bastos.

OmniChannel
Ainda em 2013 foi criado o Projeto OmniChannel, no qual a Schutz passou
a mapear toda e qualquer atitude e comportamento on-line da sua consumidora, coordenando lojas físicas e ambiente virtual para proporcionar experiências
únicas de consumo, tanto de produtos quanto de marca. No ano passado teve
início a implantação estratégica, que implicou em diversas mudanças estruturais, como a troca de plataforma tecnológica, fazendo com que a Schutz crescesse
83% em receita frente a 2013, para R$ 44 milhões. Bastos frisa que houve um
ganho financeiro, mas também um intangível de user experience das consumidoras. “Ao trocar de plataforma tecnológica, por exemplo, tivemos um aumento de
24% em tráfego direto em nosso site. Como lançamos um site responsivo – amigável a dispositivos móveis – , dobramos a participação dos acessos de smartphones,
que hoje já representam 30% de nossa audiência. Com a adaptação também tivemos
uma redução de 23% no tempo de carregamento de nossas páginas”, conta o gerente.
Bastos explica que o trabalho de
marketing on-line vai desde a gestão
de campanhas de links patrocinados,
e-mail marketing e remarketing até
a utilização de soluções específicas
para BI (Business Inteligence), onde
são realizados todo o tipo de análise
e leitura de dados.

Importância
Segundo Bastos, atualmente é impossível dissociar a presença física da
presença on-line. “Esses dois mundos
na verdade são um só. Isso significa
que a realidade digital já é parte relevante do dia a dia de nossas clientes.
Se não estivermos presentes – e de
maneira consistente – no universo
digital estaremos nos afastando de
nossas clientes. As consumidoras já
estão lá e já conversam sobre nossas
marcas”, destaca, ressaltando que a
relevância da estratégia Omni consiste em um único ponto, o de colocar a cliente no centro de todas as
interações.

experiência intensa em contato direto
com nossas consumidoras”, explica.
Atualmente, o projeto está sendo
expandindo para outras marcas da
Arezzo&Co. “Possuímos todos os ingredientes necessários para que seja
escalado até mesmo em âmbito internacional”, conclui o gerente.

Treinamentos
Para a junção dos mundos já não
tão segregados, a Arezzo&Co promoveu treinamentos para os cerca de
50 colaboradores que trabalham na
área, preenchida atualmente com especialistas em Logística, Operações,
Marketing Digital, Atendimento ao
Cliente e Tecnologia. “Todos novos colaboradores passam por um processo
de imersão na cultura da Arezzo&Co
e, posteriormente, de integração com
cada uma de nossas marcas. Temos
diversos projetos em nosso pipeline
para fortalecer ainda mais a cultura
de cliente em primeiro lugar, sendo
um deles a passagem obrigatória pela
nossa área de Atendimento ao Cliente
como parte do período de integração
na empresa. Essa prática é espelhada no que já fazemos no varejo físico
há bastante tempo, quando os times
corporativos (que ficam no escritório)
vão até as lojas para atuar juntamente com o time de vendas e viver uma

Maurício Bastos
Gerente do Canal Online Arezzo&Co
Qual a importância do Prêmio Direções para a empresa? Consideras um
estímulo para seguir com o projeto?
O Prêmio Direções tem um valor
imenso para o que estamos construindo, ainda mais por se tratar de
um projeto ousado e que visa quebrar
o paradigma de que canal on-line
e mundo físico são concorrentes.
Na essência entendemos que tudo é
experiência, que a cliente precisa ser o
centro de todas interações e que é nosso dever construir um ecossistema de
ganha-ganha para todos os envolvidos. Ser reconhecido com esse prêmio
é um grande estímulo para seguir
dedicando muita energia em nosso
projeto e nos dá ainda mais confiança,
na medida em que sabemos que temos
uma entidade do porte da Abicalçados
ao nosso lado.
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PROJETO OMNI | SCHUTZ
CASE DE SUCESSO

VENCEDOR DO 3º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS CATEGORIA DIR
EQUIPE:
MAURÍCIO BASTOS – GERENTE DO CANAL ON-LINE DA AREZZO&CO

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Necessidade de iniciar um desenho
para aprofundar cada vez mais as
experiências on-line e off-line das
marcas para poder proporcionar às
suas clientes uma experiência
memorável.

Oferecer nas lojas físicas próprias
da marca Schutz aparelhos iPad
para acesso e compra e-commerce
(“grade infinita”).

Com a introdução da prática omni,
tornou-se comum pesquisar o
produto na WEB, mas compra-lo no
ponto de venda tradicional, ou
vice-versa.
Fazer as clientes enxergarem os
diferentes canais da Schutz com uma
marca única.
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Criação do canal on-line,
implementação de um novo
sistema de gestão e reforço no
monitoramento das redes sociais,
mapeando todas as lojas físicas.
Toda a experiência de compra foi
redesenhada, com formato
responsivo, ou seja, atendendo a
todos os dispositivos móveis.

REÇÕES COMERCIAIS MÉDIO/GRANDE PORTE

RESULTADOS
A Schutz foi eleita a 7ª melhor
loja on-line do país pelo
site Reclame Aqui.
A marca recebeu prêmio da
revista Exame pelo sucesso de
seu perfil no Instagram, canal
no qual possui mais de 1 milhão
de seguidores.
As consumidoras on-line foram
identificadas com perfil similar
da “consumidora tradicional”
demonstrando consistência e a
WEB tornou-se uma ferramenta
para gerar desejo em lojas
físicas.
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O design como um
processo metodológico

Q

uando se fala em design, uma série de noções vêm à nossa cabeça. Muitos sabem que é insubstituível para qualquer pensamento de produto. Considerado
a linguagem da visão, pode ser saber sair do comum sem perder o foco. Todavia, para que seja possível uma discussão a respeito dele, é importante iniciar com a
compreensão de que design é muito mais do que o produto finalizado. Para conseguir
chegar naquele resultado, antes foi necessário passar por um processo que contemplou
desde o briefing, passando pela geração de ideias, até a sua implementação e feedback. E
talvez seja justamente nessa questão que o nosso setor calçadista ainda poderia refinar
seu olhar e, de uma vez por todas, acreditar que é pertinente sim aplicar uma metodologia
para o desenvolvimento de um produto. Para tanto, o levantamento de soluções criativas
somente será pleno se a pesquisa for muito bem embasada. E isso implica não somente

em viagens na busca de referências em
outros calçados já expostos nas lojas internacionais ou em feiras de matérias-primas e afins, mas sim em sinais que
são constantemente emitidos em um
plano muito mais subjetivo do ser humano. Nunca foi tão latente estar a par
dos mais variados movimentos sociais,
sempre tendo em mente o público e
seus anseios vigentes. Nesse sentido,
o criador deve ser mais do que um desenhista, e sim um tradutor de desejos, pois quem de fato está sinalizando
quais serão as próximas tomadas de
decisões são os próprios consumidores.
Logo, é fundamental dar espaço para o
estilista, para que ele possa se sensibilizar com os acontecimentos nas ruas e
nas mídias, e, partindo delas, decodificá-las em algo tangível e de acordo com
o espírito do tempo.
As delimitadas temporadas foram
substituídas por novidades permanentes alimentadas pelos próprios
consumidores nas redes. Jovens
atentos, conectados, fazendo seus

Marina

próprios caminhos, e que não querem mais
Seibert Cezar
saber o que aquela marca de luxo francesa
Graduada em Tecnologia em Moda e
está propondo no seu último desfile, mas
Estilo (UCS), especialista em Cultura
se a empresa local valoriza seus funcionáde Moda (Anhembi Morumbi/SP),
rios e se preocupa com a sustentabilidamestre em Moda, Cultura e Arte
de. Consumir virou um manifesto, e não
(SENAC/SP) e doutoranda em Ciências
Sociais (Unisinos), onde desde 2014
mais beber naquelas poucas fontes que
faz parte do projeto de pesquisa de
eram as verdades absolutas. Mais do que
cooperação internacional. Fez cursos
expor a criatividade, é saber canalizá-la a
de curta duração sobre criação na Arts
uma solução real conforme a demanda do
University College - Bournemouth/
UK. Presta consultorias a empresas
mercado. É possuir, de forma latente, uma
sobre tendências de comportamento
sensibilidade para fazer algo surpreendende consumo.
te, que nem mesmo o cliente sabia que era
justamente aquilo quando ver pronto. Em
especial porque as referências são muito
mais intangíveis, que percorrem pelo zeitgeist a todo o momento.
Então vai das empresas enxergarem essa
instabilidade em algo favorável, adaptando a
novos e mais dinâmicos modelos de negócio,
que ocasionará diretamente no pensar design. É saber que, antes de focar no
resultado, o importante, muitas vezes, é o processo criativo. Poucas são as que
respeitam tempo de absorção de estímulos. Isso faz parte do procedimento e seguramente aparecerá no resultado!
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Design médio/grande porte

KIDY GAME: BRINCADEIRA
DE GENTE GRANDE
Já imaginou ver seus pequenos
jogando um game enquanto
fazem atividades físicas?

A

tenta a mais um desejo das
famílias, a Kidy não só pensou como trouxe uma novidade que promete deixar os pais mais
despreocupados quando o assunto
é diversão. Trata-se do Kidy Game,
um tênis com dispositivo eletrônico
desenvolvido em parceria com uma
das maiores empresas de eletrônicos
do mundo, a multinacional AVIC. O
lançamento resultou no bicampeonato da Kidy no Prêmio Direções Abicalçados, na categoria Design, médio
e grande porte.
O dispositivo Wipace (www.wipace.com.br) é capaz de controlar os
principais jogos do momento em ta-
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blets, smartphones, computadores e
smart TV’s, com a liberdade de movimentos para o lado esquerdo, direito,
saltos e rolagens, sem nenhum fio
ou joystick, isto é, apenas com os movimentos do corpo. “Estamos sempre
preocupados com tudo o que envolve o
universo infantil, por isso, trouxemos
ao mercado uma solução inteligente
ligada a uma das principais preocupações dos pais, que é o crescimento
saudável dos seus filhos. Sabemos que
a infância é uma etapa onde as brincadeiras e os jogos são partes fundamentais do desenvolvimento cerebral, psíquico e motor das crianças, o que fez
a empresa lançar um produto que alia
a interatividade dos jogos eletrônicos
com a desenvoltura das brincadeiras,
onde o corpo é a principal ferramenta”, destaca André Henz, gerente de
Desenvolvimento da Kidy.

A ideia, na verdade, surgiu de uma
necessidade. Em um mundo onde a
tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, obser
va-se nas crianças, de maneira muito
significativa, o enfraquecimento nas
relações interpessoais, a obesidade e
o sedentarismo como reflexos dessa
nova realidade. Segundo Henz, algumas práticas saudáveis vêm perdendo
espaço nos últimos anos. “Hoje é possível correr, jogar bola, dançar, brincar
e fazer qualquer atividade virtualmente, sem a necessidade do contato
e da aproximação, simplesmente com
alguns cliques e sem a movimentação
corporal adequada.”
Muito à frente de seu tempo quando comparado a outras gerações, os
pequenos deixaram o ambiente off-line para viver no on-line. Uma realidade praticamente irreversível, mas
que precisa ser driblada, para que se
possa alinhar esses mundos e recriar
nas crianças a vontade de fazer uma
atividade física, item indispensável
para uma vida saudável. Além de tornar a vida das crianças mais saudável,
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André Henz
Gerente de Desenvolvimento

o Kidy Game ainda gera relatórios
sobre a queima de calorias, distância
percorrida e contagem de passos, o
que proporciona aos pais o controle
e a conferência da atividade. É uma
maneira divertida e inteligente de alinhar tecnologia, brincadeira e ludicidade na principal interface das brincadeiras infantis da atualidade. “Com
o produto, as crianças podem jogar
seus games favoritos enquanto fazem
a atividade física”, frisa Henz.
Com uma bagagem na área de
inovação e design, a Kidy trabalhou
duro para tirar o projeto Kidy Game
do papel. Foram mais de quatro anos
de pesquisas e viagens a diversos países, além da incessante busca por empresas que pudessem contribuir com
conhecimentos para agregar a essa
patente da Kidy. Para Henz, o Kidy
Game talvez tenha sido o maior desafio enfrentado pela equipe. “Um projeto inovador em um ramo diferente
do habitual da empresa, uma imersão
no mundo da informática, da programação e dos aplicativos. Um calçado
inteligente, que faz algo surpreendente, exigiu uma preparação profissional

“Com o produto,
as crianças
podem jogar
seus games
favoritos
enquanto fazem
a atividade
física”, frisa
Henz.
grande, um investimento relevante e
um foco milimetricamente afinado”,
relata.
Depois de tudo devidamente testado, aprovado e certificado pelo IBTeC,
o Kidy Game causou alvoroço em seu
lançamento, na Couromoda 2015,
em São Paulo. O produto chamou a
atenção da mídia, que não se cansou
de falar da novidade. “Tivemos uma
grande visibilidade com o Kidy Game,
o mercado foi muito receptivo. O produto agora chega às lojas em meio ao
segundo semestre de 2015, juntamente com toda a campanha Kidy de Dia
das Crianças e Natal, as duas grandes
datas do ramo calçadista infantil”, antecipa Henz.

O que motivou a empresa a se
inscrever no Prêmio Direções?
O Prêmio Direções se consolidou
como o principal prêmio do segmento
calçadista brasileiro. Nas duas edições
que a Kidy teve a honra de participar,
estiveram presentes grandes empresas
de todo o país, fomentando e, principalmente, trazendo o reconhecimento
para cases de sucesso em suas categorias. A indústria nacional brasileira e,
principalmente, a calçadista, tem em
seu DNA a criatividade e a inovação, e
nada melhor que uma premiação que
enaltece essas características, idealizada pela principal entidade do setor, que
é a Abicalçados.
Como foi ganhar pela segunda vez o
Prêmio?
O Prêmio Direções já faz parte do calendário da Kidy, e ser agraciado pelo
segundo ano consecutivo na categoria
Direções de Design traz o reconhecimento do segmento e do público de um
trabalho da empresa, que neste ano
completa 25 anos. A Kidy é conhecida
pelas novidades e tecnologia dos seus
produtos, pelo lançamento antecipado
da moda e, principalmente, pelo seu
DNA de saúde e conforto, presente até
mesmo, na sua logomarca.
O Prêmio Direções incentiva ainda
mais a Kidy a buscar a excelência em
seus produtos e serviços.
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KIDY GAME
CASE DE SUCESSO

VENCEDOR DO 3º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS CATEGORIA DIR
EQUIPE:
RICARDO GRACIA – DIRETOR EXECUTIVO
ANDRÉ HENZ – GERENTE DE DESENVOLVIMENTO
LUIS RODRIGO PEREIRA – GERENTE DE ENGENHARIA TÉCNICA

PROBLEMA

SOLUÇÃO

A presença cada vez mais
intensa e necessária da
tecnologia torna imprescindível
tomarmos alguns cuidados para
que os benefícios não se
transformem em problemas.

Brincadeiras e os jogos são partes
fundamentais do
desenvolvimento das crianças.

Nas crianças observamos o
enfraquecimento nas relações,
obesidade e sedentarismo.
Hoje é possível fazer qualquer
atividade virtual, com alguns
cliques e sem a movimentação
corporal adequada.
Observando esse
comportamento, como
podemos alinhar esse mundo
virtual com a atividade física?
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O produto que trás de volta os
movimentos do corpo pra dentro
dos principais games, tornando a
vida das crianças mais saudável, e
tudo sobre o controle e a
conferência dos pais, através dos
relatórios disponíveis.
É uma maneira divertida e
inteligente de alinhar tecnologia e
ludicidade nas brincadeiras da
atualidade.

REÇÕES DESIGN MÉDIO/GRANDE PORTE

RESULTADOS
Destaque na Couromoda 2015.
Repercussão gigantesca: mídias
televisivas, impressas, internet e
rádios veicularam de maneira
maciça a novidade., tanto no Brasil
como no exterior.
Tecnologia foi reconhecida e
certificada por renomados
profissionais ligados à área da
saúde. Foi certificado pelo IBTeC
com o selo de Inovação e
Tecnologia e pelo Laboratório de
Ensaios em Couro e Afins do
SENAI.
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Design micro/pequeno porte

ANDREIA VIANNA:
MODA INSPIRADA
EM ARTE
Muito se escuta histórias de
pessoas que resolveram dar uma
guinada na carreira. Mudar de
emprego, de área de atuação,
de profissão e, por que não,
empreender. E foi assim com a
designer Andreia Viana. Com
uma carreira estabilizada na área
de tecnologia, Andreia não se
sentia satisfeita, queria mais.

Q

ueria tranquilizar sua mente
inquieta e seguir seu coração.
Em 2011, ela deixou o emprego e resolveu que se dedicaria a criar
e desenvolver um projeto artístico
ligado à moda. Remodelou sua vida,
viajou para a Europa e foi lá, do outro
lado do Oceano Atlântico, que ela enfim decidiu seguir sua vocação: designer de calçados.
Da vontade de fazer diferente,
surgiu a marca de calçados femininos Andreia Vianna. “Quando voltei
ao Brasil, eu me matriculei na Pós-Graduação em Design de Calçados
e Bolsas no Istituto Europeo di Design (IED), onde, enfim, iniciei minha
trajetória de designer. Logo fui convidada a desenhar para uma empre-
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sa e, meses depois, comecei a desenhar e produzir
minhas próprias criações em bolsas e calçados, que
começaram a fazer sucesso entre minhas amigas”,
conta a designer.
Com a criação e desenvolvimento da marca,
fundada em 2012 em São Paulo, a criativa pretendia ocupar um nicho, nos mercados doméstico e
internacional, que busca grifes com design e estilo
diferenciados, matéria-prima nobre e
preços competitivos. Como resultado
dessa busca incessante por uma grife
de design artístico, a marca Andreia
Vianna foi premiada na categoria de
Design, micro e pequenas empresas,
“Criei com a
do Prêmio Direções Abicalçados.
proposta de
Linhas geométricas fortemente
ter um padrão
inspiradas no cubismo e interferêninternacional em
cia manual acentuada com um toque
termos de estilo e
despojado marcaram as primeiras
qualidade somados
criações. Uma de suas preocupações,
à brasilidade, tão
segundo a designer, era deixar explíapreciada em
cito em sua marca o DNA de inspitodo o planeta, em
ração artística e autoral, alinhado às
especial no Velho
tendências de moda internacionais.
Continente.”
“Criei com a proposta de ter um padrão internacional em termos de estilo e qualidade somados à brasilidade,
zido em sua primeira coleção oficial, a
tão apreciada em todo o planeta, em
de Inverno 2014, lançada em outubro
especial no Velho Continente.”
de 2013, no Galeria Showroom, em
Os produtos carregam uma forte
São Paulo. “Eram produtos concebidos
identidade de moda contextualizada
de forma artística, com linhas geomécom arte. Todo esse conceito foi tradutricas acentuadas, concretas e fortes,
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Andreia Viana
Diretora da Andreia Vianna
O que te levou a inscrever a marca
no Prêmio Direções?

com grande interferência manual do
artesão, remetendo ao ‘fatto a mano’,
que leva a produtos únicos”, destaca.
Seguindo neste contexto foram
lançadas as coleções de Verão 2015 e
Inverno 2015, cada uma com seu diferencial. Para a temporada quente,
Andreia se inspirou na encantadora
Nice Ville, localizada na luxuosa Côte
d’Azur, no litoral do sul da França.
Suas linhas, seus tons e sensações foram inspiradas na obra de Henri Matisse, artista plástico que morreu na
cidade após escolhê-la para morar por
quatro décadas.
Já para a coleção de Inverno, a designer resgatou a mitologia nórdica
originada nos países escandinavos,
onde seus povos eram conhecidos
como os vikings. “A partir daí pensei
na mulher dos dias atuais, tão heroína

e guerreira como os Deuses da Mitologia Nórdica, e surgiu a inspiração para
essa coleção: As valquírias”, explica.
Nesta coleção, a marca consolida seu
perfil criativo ao agregar design em
construções arrojadas, lançando mão,
neste caso, de um estilo Folk Contemporâneo, com saltos pesados, linhas
retas e ângulos marcantes, em peças
atemporais.
Com todo o êxito em suas criações,
Andreia se prepara agora para abrir
uma loja própria ainda este ano na
cidade de Mogi das Cruzes, no estado
de São Paulo. “A ideia é comercializar
toda a coleção e, ao mesmo tempo, fazer do espaço um laboratório para desenvolvimento de modelos adaptados
ao gosto das clientes”, diz a designer,
que sonha alto e pretende, em 2016,
abrir a segunda loja própria, mas agora na capital paulista.

Eu já conhecia o Prêmio, porque
havia participado do evento de premiação na última edição. Quando
recebi o e-mail fiquei alguns dias
pensando se seria a hora de me inscrever, mas era muito importante
que eu iniciasse minha participação
em eventos importantes como esse.
Realmente não tinha a menor ideia
que eu ganharia. Enquanto escrevia
o case da marca, ainda pensei: mesmo não tendo chances, eu quero
escrevê-lo em sua essência, para
que ao menos os jurados conheçam
minha história.
Como foi ganhar o Prêmio?

Foi maravilhoso! Acho que essa
seria a melhor expressão. Quando
decidi participar, não tinha essa
pretensão, mas tinha o compromisso de fazer bem feito e com todo o
amor que tenho por esse oficio. Só
pensei em fazer, como tudo que tenho feito, buscando conhecimento,
dando o meu melhor e me dedicando realmente de coração, e, graças a
Deus, tem dado tudo certo. Foi uma
honra e uma grata surpresa.
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MARCA ANDREIA VIANNA
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CASE DE SUCESSO

VENCEDOR DO 3º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS CATEGORIA DIR
EQUIPE:
ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA - DIRETORA

PROBLEMA

SOLUÇÃO

A necessidade da criação de uma
marca dentro do Brasil que
suprima a carência de produtos
com design e estilo diferenciado e
que dê atenção para um público
ávido por inovação e estilo.

Design artístico, linhas
geométricas, interferência manual
acentuada e uso de material
nobre, além de despojado.

Observando esse contexto,
por que não desenvolver uma
marca com design artístico
voltado para esse público?

A grife que seria marcada com
DNA de inspiração artística e
autoral, ainda alinhada às
tendências internacionais e com
viabilidade econômica, dentro de
um nicho de atuação específico.
É uma maneira de alinhar estilo,
bom gosto e luxo em um mercado
que necessita que alguém supra
suas necessidades.
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O

REÇÕES DESIGN MICRO/PEQUENO PORTE

RESULTADOS
A marca consegue contemplar um
segmento de mercado até então
desatendido e que preza pelo natural e
pelo despojado.
Sucesso da criação e implementação da
marca pode ser comprovado pela grande
aceitação do mercado. O design atingiu
todos os objetivos a que se propôs em
relação ao desenvolvimento de produtos.
Marca fica conhecida por ser usada por
mulheres de classes altas, com espíritos
jovens, personalidades fortes, estilos
casuais e que tenham preocupação com
design.
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galeria social

Gilmar Dalla Roza (Couromoda),
Marina Seibert Cezar (Feevale)
e Moacir Berger (AICSul)

Paulo Mosart
Asso Borges (ACI)
e Heitor Klein
(Abicalçados)

Francine Natacha
e Roberta Pschichholz
(Grupo Sinos)

Lúcio de Carli (consultor)
e Gustavo Campos (consultor)

Lúcia Barros e
Leandro Dopke
(Beira Rio)

Alessandra, Jorge e
Vanessa Faccioni
(UseFashion)
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Liliane Rodrigues
e Adroaldo Diesel
Filho (AICSul
e Abrameq)
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Tatiana Ruppenthal e Juliano Mapelli
(Sind. Três Coroas)

Cezar Luis Müller
(Fiergs/CNI),
Mariana Gomes
(Apex-Brasil)
e Roberta Ramos
(Abicalçados)

Mauro Bom (Caixa
Econômica Federal),
João Fischer - Fixinha
(Deputado Estadual),
Francisco Santos
(Couromoda)

Paulo Griebeler
(IBTeC) e
Marlos Schmitt
(Abrameq)

Marco Aurélio Copetti e
Andressa Schmidt (Sebrae)

Mabel Rittel, Milton Killing (Assintecal),
Silvana Dilly (IBB), Heitor Klein (Abicalçados)
e Ilse Guimarães (Assintecal)
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galeria social

André Henz (Kidy),
Rosa Lemes (Mídia Help)
e Sérgio Gracia (Kidy e Sinbi)

Ricardo Wirth
(Wirth)
e Cristina Pacheco
(About Shoes)
Rafael Sachete (Arezzo) e
Rafael Berlitz (Assintecal)

Paulo Bruscato
(Sebrae),
Heitor Klein
(Abicalçados)
e José Fernando
Bello (CICB)

Wellington Lopes
e Camila Alves
(Milaa)

Ana e José Eduardo
De Zotti (De Zotti)
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Mauricio Bastos, Fernando Baumer
Geison Ferreira e Rafael Sachette
(Arezzo)
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Graziele Silva
e Eliane Jung (Francal)

Heitor Klein (Abicalçados)
e Luis Coelho (Sindigrejinha)
Maurício Bastos
(Arezzo) e
Elivir Desiam
(Fenac)

Vinicius Dapper
e Juliano Hennemann
(SPR)

Ivair Kautzmann,
Eduardo Wingert
e Paulo Giehl
(Via Marte)
e Igor Hoelscher
(Abicalçados)

Rosana Domeneghini, Caroline Willig,
Nathália Bischoff e Denise Pomjé
(Jorge Bischoff)

Melissa Zambrano e Luis Vieira
(Tecnicouro/IBTeC)
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galeria social
Keli Bischoff
e Pedrinho Kaiser
(Dian Pátris)

Eliane Silveira
e Cristina Rosário
(Jorge Bischoff)

Gustavo Ermel (SPR) e
Davi Neves (DZ Estúdio)

Marmota
Jazz

Adair e Lidia dos Santos
(Grupo Sinos)
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Cristiano Körbes (Abicalçados),
Ilse Guimarães (Assintecal),
Mariana Gomes (Apex-Brasil)
e José Fernando Bello (CICB)
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O Papel do Marketing
no século XXI

S

e avaliarmos a literatura tradicional do marketing, encontramos diversos modelos
de comportamento de compra que são amplamente estudados e trabalhados, mas
neste artigo tomo a liberdade de aglutinar o que acredito ser um modelo prático,
coeso e principalmente que parece fornecer melhores subsídios para o que temos vivenciado no século XXI.
Costumo chamar de “quatro campos de batalha” os pontos que considero cruciais
que os executivos de marketing e vendas precisam conhecer sobre a consideração dos
consumidores no seu processo de compra (ou viagem de compra), onde, tão importante
quanto chegar, é desfrutar do caminho. São eles a (1) Consideração Inicial, a (2) Avaliação
Ativa, o (3) Encerramento e o (4) Pós-Compra.
Em qualquer situação de compra um consumidor fará uma “Consideração Inicial”,
que decorre de uma necessidade ou de desejo fazendo com que ele pense em um ou mais
Christian
produtos ou até mesmo em alguma marca específica. Isso gerará uma “Avaliação Ativa”,
Fassel Tudesco
fazendo com que esse consumidor realize as mais diversas pesquisas sobre suas compras potenciais, que levam em consiMestre em Marketing, MBA
deração suas memórias de experiênem Negócios Internacionais e
Administrador de empresas, com
cias anteriores ou atuais. A fase de
cursos de extensão na áreas de
“Encerramento” se dá, então, quando
marketing e vendas internacionais no
esse consumidor escolhe uma marca
México e Estados Unidos. Professor
do MBA e coordenador do núcleo
não lhe eram factíveis. Dessa forma, o
no momento da compra. Já o momeninternacional na ESPM-SUL.
poder do “boca a boca” tradicional ou
to de “Pós-Compra” acontece quando
Atua como palestrante e consultor
as indicações do “boca a boca” virtuexiste a experimentação do produto
empresarial nas áreas de Estratégia e
Marketing.
al (redes sociais, fóruns, blogs, sites e
que leva em consideração o serviço
outros) passa a ter papel significativo
selecionado.
dentro da “viagem de compra” desses
Tal como nos mercados desenvol“novos” consumidores. Na realidade,
vidos, a tecnologia tem desencadeaquanto menos um consumidor sabe
do a possibilidade de tornar cada vez
sobre um determinado produto ou
mais profundo o envolvimento desses
serviço, maior será a probabilidade de
consumidores em cada uma dessas
buscar opiniões de amigos, conhecifases da “viagem de compra”. Porém,
dos, experts, etc...
como vivemos em um mercado emerAs comunidades virtuais passagente, é preciso entender que muitos
ram
a ter um papel importantíssimo
Toda a experiência positiva que
desses consumidores não compartipara as empresas por se tornarem
seus clientes e consumidores poslham o mesmo nível de experiência
excelentes ambientes de interação e
suem com sua empresa pode ser muique outros. O crescimento econômico
relacionamento com clientes e conto mais valiosa do que você imagina!
e a estabilidade atual do mercado brasumidores, possibilitando um monitoMais que satisfeitos, eles podem ser
sileiro fez com que muitos consumidoramento próximo sobre os interesses,
grandes incentivadores de novos pores passassem a comprar pela primeigostos, desejos e necessidades.
tenciais clientes!
ra vez alguns bens que anteriormente
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marketing MÉDIO/GRANDE PORTE

SchutzGirl:
a personificação
de uma marca
Conceito da campanha que
conquistou a categoria Direções
de Marketing – Médio e
Grande Porte associou a top
model Alessandra Ambrosio à
imagem da Schutz, tornando-a
uma embaixadora do lifestyle
alinhado ao slogan ‘Living for
Pleasure’

R

eforçar a identificação da cliente
com a marca e replicar internacionalmente o sucesso atin
gido
no Brasil. Esses foram alguns dosobjetivos traçados pela Schutz ao buscar o
rosto de uma modelo mundialmente
conhecida para representar a mulher
que agrega todas as características da
marca: a SchutzGirl. A escolhida foi a
top Alessandra Ambrosio, que estrelou as campanhas de verão e inverno
em 2014. “A garota propaganda escolhida não faz parte apenas da criação
de conteúdo e imagem, mas representa a marca e seu slogan também
em seu dia a dia”, comenta a coordenadora de Marketing da Schutz, Elisa
Assumpção.
Com identidade forte, a Schutz é
uma marca cujo posicionamento pode
ser facilmente identificado em suas
ações, divulgações, mídias sociais e
ações de relacionamento em pontos
de venda. O objetivo é traduzir o seu
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lema – ‘Living for Pleasure’ - em toda a experiência do consumidor, deixando claro qual é
o lifestyle da mulher Schutz. “Nossas ações
são voltadas para a consumidora e seu aspiracional”, conta. “Geramos identificação com as
mulheres que experienciam a marca, sempre
buscando a fidelização”, explica.
A marca Schutz, pertencente ao Grupo
Arezzo&Co, foi fundada em 1995 e desde então vem
buscando inovar em sua estratégia de comunicação
e marketing, destacando seu diferencial de produto
e fidelizando suas consumidoras. Vencedora da categoria Direções de Marketing entre as empresas de
médio e grande porte com o case SchutzGirl, a empresa procura trabalhar com o conceito de alta inovação, lançando coleções diferenciadas que despertem o desejo das mulheres.
E a estratégia tem dado certo. Apesar do cenário de
deterioração da economia do País e do baixo desempenho do varejo e do volume de vendas da atividade
de tecidos, vestuário e calçados, a Schutz comemorou
um crescimento de 8,4% em 2014. “Como o setor de
calçados é marcado pelo impulso, é fundamental trazer
sempre novos produtos para as lojas, a fim de atrair a
consumidora e capturar seu desejo”, explica Elisa. Tudo
isso traduzido em uma comunicação que fala diretamente com a consumidora Schutz: “As campanhas de
marketing têm um papel importante em criar anseio
nas consumidoras, em especial ao estrelar modelos que
são fonte de inspiração para as mulheres que se identificam com a marca”, conclui.

Programa de divulgação
Além das sessões de fotos para as
campanhas de Inverno 2014 e Verão

Para a Fall
Collection 2014,
a SchutzGirl
personificou o
lado glamouroso
e sexy da mulher
Schutz, com
um visual mais
noite, chique e
moderno.
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2015, a parceria da marca com Alessandra Ambrosio contemplou posts mensais envolvendo a marca no Instagram, publicações sobre lifestyle escritas
pela própria modelo para o blog oficial da Schutz, participações em eventos
no Brasil e em Nova Iorque e a campanha de Alto Verão 2015. O resultado das
sessões foi transformado em diversos materiais de divulgação, como vídeos,
outdoors, conteúdo para mídias on-line (Facebook, Instagram, site oficial e
e-mail marketing) e off-line e displays de loja. “O ano de 2014 também foi marcado pela primeira vez em que a Schutz apresentou um media plan completo,
com abrangência nos principais veículos de moda, impressos e on-line, e
Para o verão, a envio de mala direta do catálogo para
SchutzGirl transformou- as 15 mil melhores clientes da marca”,
se em uma surfista reforça Elisa.

platinada, mostrando
uma pegada mais Fun &
Cool da marca, revelando
sua sensualidade de uma
forma mais descontraída.

Resultados
A Schutz comemora: nos eventos
de lançamento das coleções estreladas
pela top Alessandra Ambrosio, a loja
localizada na Avenida Oscar Freire,
em São Paulo, apresentou vendas 2,5
vezes maiores em relação a um dia
normal. Além disso, a presença da
modelo no evento de lançamento da
coleção na loja da marca localizada
em Nova Iorque cumpriu os objetivos
tanto de despertar desejo no público
estrangeiro, atraindo novas clientes
para a marca, quanto de gerar repercussão em mídias sociais que reforçassem o branding da marca no Brasil. E
os ganhos não param por aí: confirmando o alto impacto da campanha
no desejo de consumo das mulheres,
os produtos utilizados nas campanhas
apresentam venda média duas vezes
maior que os demais.
Segundo Elisa, cada marca do Grupo Arezzo&Co se posiciona no mercado de maneira particular: “A marca
Schutz prima por traçar estratégias
integradas e caráter inovador. Nos
apoiamos em três pilares fundamentais para nos relacionar com nossa
consumidora: o produto, a loja e as estratégias de marketing”, aponta.

Elisa Assumpção
Coordenadora de Marketing Schutz
Qual é a importância do Prêmio Direções para a empresa?

A Arezzo&Co é uma companhia de
marcas top of mind no mercado calçadista. Atuamos fortemente desde a
criação do produto até a experiência
da consumidora nas nossas lojas,
sempre buscando aprimorar nossos
processos e antecipar o desejo de
consumo da mulher brasileira. Agradecemos a Abicalçados pelo reconhecimento do nosso trabalho com o
Prêmio Direções.
O que levou a empresa a inscrever
o case SchutzGirl 2014 na categoria
Direções de Marketing?

A marca Schutz tem um histórico de
inovar na sua estratégia de comunicação de marketing e o case Schutz
Girl foi um marco nessa caminhada,
devido ao seu sucesso em promover
uma forte identificação da cliente
com a marca mesmo com uso de
imagem de uma super model internacional.
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SCHUTZ GIRL 2014
CASE DE SUCESSO

VENCEDOR DO 3º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS CATEGORIA DIR
EQUIPE:
FABÍOLA GUIMARÃES – DIRETORA DA UNIDADE SCHUTZ

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Contexto de um Brasil que se
mostrava instável politicamente e
com números mercadológicos
não favoráveis para o mercado de
vestuário e calçados.

Desenvolvimento de estratégias
integradas e caráter inovador que
fidelizem e consigam despertar o
desejo das clientes.

O setor de calçados é marcado
pela compra por impulso. É
fundamental trazer novos
produtos para as lojas, a fim de
atrair a consumidora e despertar
seu desejo.
Como replicar internacionalmente
o sucesso atingido no Brasil?
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A criação do conceito SchutzGirl:
associação da top model Alessandra
Ambrósio à imagem da marca,
tornado a musa uma embaixadora
do lifestyle da grife, estreitamente
alinhado com o slogan “living for
pleasure”.
Implementação internacional, com
visão de despertar o público
estrangeiro e reforçar, nas mídias
sociais, o branding da marca no
Brasil.

REÇÕES DE MARKETING MÉDIO/GRANDE PORTE

RESULTADOS
A grife trouxe um novo conceito de
divulgação. A garota-propaganda
escolhida não faz parte apenas da criação
de conteúdo e imagem, mas representa a
marca e seu slogan.
Nos eventos de lançamento das coleções
personificadas por Alessandra Ambrósio,
a Flagship Paulistana 944 Oscar Freire
vendeu 2,5 vezes mais do que em um dia
normal.
A Schtuz domina seu segmento em
relação às margens concorrentes e se
mantém líder em números de
seguidores, engajamento e mídia
espontânea, possuindo mais de 1 milhão
de seguidores no Instagram.
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Desenvolvendo as
lideranças e promovendo
a melhoria de resultados

O

intuito de qualquer organização industrial é desenvolver a melhoria contínua
de seus processos administrativos, industriais e logísticos, com objetivo de redução de perdas e desperdícios, cujo foco principal é a eliminação de fatores
que contribuam para o baixo desempenho. Os processos devem ser avaliados constantemente para identificar o que realmente é perda ou desperdício. Para a empresa, é importante ter registros ou um sistema de controle no qual se identifique a descrição dos
processos iniciais, bem como as melhorias aplicadas durante a execução dos mesmos, de
forma a converter em unidade de tempo e valores.
Pode-se afirmar a necessidade de criar grupos de qualidade, formados por pessoas de
diversas áreas da empresa. Esses grupos, então, devem analisar os diferentes processos
industriais ou administrativos, de modo que sejam estudados e aplicados os princípios
da qualidade total, dentre os quais estão o gerenciamento de processos, o aperfeiçoamento contínuo e a não aceitação de erros.
Gerson Zorn
A área de Recursos Humanos é um dos principais elos de apoio, pois possui o mapeamento das necessidades e de desenvolvimento profissional de seus colaboradores,
Técnico em Calçados com
formação Superior em Gestão
principalmente os que ocupam cargos de liderança. Ao disponibilizar a formação para
da Produção pela Universidade
seus líderes, permite a melhoria de seus processos, além de prepará-los para ampliar os
Feevale. Instrutor Técnico no
resultados. Dessa forma, seriam neInstituto Senai de Tecnologia
em Calçados e Logística nos
cessários investimentos em capacitaCursos Técnicos em Calçados e
ção da equipe com formações técnicas
a equipe e aplicar a metodologia na
Design de Calçados. Consultor
ou específicas e consultorias direcionaprática. A meta era reduzir o tempo
nas áreas de produção e
desenvolvimento de produto.
das para auxiliá-los a desenvolver prode setup durante o processo de troca
cessos com eficiência, seja no âmbito
de matrizes. A equipe identificou o
industrial, administrativo ou logístico.
processo atual aplicando a metodoloA formação específica em cursos como:
gia e obteve os seguintes resultados:
TWI, Lean Manufacturing, Supervisor
redução de 33% no tempo de setup,
de 1ª Linha, Ferramentas da Qualidapassando de 69 para 46 minutos. Com
de, TRF, dentre outros, permitirá flexiisso, houve um ganho em produção de
do tempo operacional, de processos
bilidade e aplicação prática nas ações
2 mil peças mensais, contabilizando ao
sem perda de qualidade, de resíduos e
do dia a dia ou com planejamento de
final de 12 meses o resultado financeide movimentos ou transporte desnemelhorias de médio a longo prazo.
ro de aproximadamente R$ 90 mil.
cessários. Afinal de contas, a falta de
Uma empresa do ramo de injetaEmpresas que desenvolvem canais
capacitação dos colaboradores é a oridos, por exemplo, investiu 40 horas
de aperfeiçoamento técnico e especigem dos problemas, porém a solução
aula/consultoria de TRF (Troca Ráfico com suas equipes, agregam valor
está na potencialização e formação
pida de Ferramentas), para capacitar
e contabilizam ganhos com redução
dos mesmos.
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Otimização logística
promove economia de
R$ 500 mil para Via Marte

A

gilidade e qualidade nos
processos logísticos são fundamentais para o equilíbrio
financeiro de qualquer empresa. Em
um ambiente altamente competitivo
como o calçadista, de pedidos cada
vez menores e mais frequentes, o que
era “relevância” se torna uma questão
de sobrevivência. Ciente disso, a Via
Marte, indústria de calçados femininos sediada em Nova Hartz/RS, criou
um projeto de otimização logística
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com efetiva redução de custos pela
precisão, aceleração e integração nos
processos de venda, produção, estoque, separação e despacho das mercadorias produzidas pela indústria.
A iniciativa, além de uma economia
estimada em mais de R$ 500 mil, concedeu à empresa o Prêmio Direções
Abicalçados na categoria Direções
Industriais.
O gerente de Tecnologia da Informação da empresa Via Marte, Ivair
Kautzmann, explica que o projeto
envolve identificação padrão, tanto para produto (GTIN) quanto para

a unidade logística/volume (SSCC);
certificação do picking correto – separação de mercadorias – com a
conferência eletrônica do conteúdo
de cada volume fechado na expedição; separação correta dos volumes versus nota fiscal; e despacho/
coleta correta em cada fábrica pelo
transportador. “Ganhamos em precisão, aceleração e redução de custos.
A garantia do batimento entre a informação digital (NF-e e DESADV)
com o físico (mercadoria movimentada) faz com que cada elo possa movimentar (despachar, tombar, receber,
armazenar, consumir) confiando no
anterior”, ressalta, acrescentando que
o armazenamento ou redistribuição
da carga através do SSCC (cross docking) e do GTIN pode ser feita en-
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quanto a mercadoria está em trânsito,
permitindo agilidade aos envolvidos
sem a necessidade de reetiquetar volumes e mercadoria.

Erros
Segundo Kautzmann, o projeto
atacou um problema que tinha incidência diária na operação. “Zeramos
o nosso indicador de caixa com conteúdo errado. Historicamente, nosso
indicador de erro nessa área era de
uma média de 2,8%, o que significa 56
caixas corrugadas diariamente com
encaixotamento errado”, conta o gerente, ressaltando que o projeto foi
bem recebido pelos funcionários especialmente em face à diminuição do
retrabalho. “Para a implementação,
montamos um laboratório piloto e explicamos cada etapa do novo processo,
software e hardware aos colaboradores envolvidos. A partir do entendimento disso, replicamos aplicando-o
em todas as linhas de montagem e expedições da empresa”, recorda.
Em termos de hardware, a atualização dos equipamentos custou algo
em torno de R$14 mil em cada uma das
quatro plantas da empresa, totalizando
investimento de R$ 56 mil. Já quanto
aos custos de software e a readequação dos processos o custo foi diluído na

própria operação uma vez que o sistema industrial da Via Marte e a sua gestão é tocada por equipe interna.

Evolução
O projeto de otimização é uma
realidade para a Via Marte. Kautzmann explica que ele está em evolução contínua. “Estamos agora na fase
de acrescentar a tecnologia RFID ao
despacho dos volumes. Com esta etapa teremos o ganho de acelerar ainda mais a leitura que envolve a movimentação logística substituindo o
escaneamento das barras por leitores
de rádio frequência”, relata o gerente,
frisando que, no entanto, essa tecnologia é complementar e não substituirá o código de barras. A informação
que as TAGs de RFID irão carregar é a
mesma que consta das barras, sendo
que o código de barras continua como
backup ou de utilização primária naqueles elos da cadeia que não tiverem
a infraestrutura instalada de captura
por rádio frequência. “Além da questão do RFID estamos trabalhando na
serialização de cada par - cada pé será
identificado com uma chave - que
permitirá mitigar a questão de problemas com o par do lado do varejo,
além da mitigação da pirataria e do
furto de cargas”, conta.

Ferramentas utilizadas
Hardware: PCs com leitores de código de barras bluetooth (sem fio) para
a verificação do picking (caixa individual versus caixa coletiva), coletores de
dados portáteis, via WiFi, conversando com a retaguarda, na verificação da
separação (caixas versus DANFE) e despacho para o transportador (romaneio
de embarque, etapa final, saída das fábricas).
Software: Aplicação logística desenvolvida internamente utilizando IIS e
MSSQL Server. Todo o desenvolvimento seguiu regras dentro do padrão fomentado pela GS1 Brasil (https://www.gs1br.org)

Ivair Kautzmann
Gerente de Tecnologia da Informação
Qual a importância do Prêmio Direções para a empresa? Consideras um
estímulo para seguir com o projeto?

Todo reconhecimento envolvendo a
adoção do padrão global com vistas à
otimização logística nos dá a certeza
de estarmos no caminho certo. O reconhecimento dentro do nosso setor,
via Abicalçados, é importante para
a confirmação da máxima: no “fim”
somos concorrentes, mas no “meio”
temos que unir forças para alcançar
escala e a otimização logística só é
alcançada com ferramentas e metodologias padronizadas que permitam
o reaproveitamento das informações
e processos em toda a cadeia, do fornecedor até o consumidor final.
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OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA
CASE DE SUCESSO

VENCEDOR DO 3º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS CATEGORIA DIR
EQUIPE:
IVAIR KAUTZMANN – GERENTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
JOSÉ JADIR ALESSIO DA SILVA – GERENTE INDUSTRIAL
EDUARDO WINGERT – SUPERVISÃO DE VENDAS E LOGÍSTICA
CLEITON GEWEHR – SUPERVISÃO DE VENDAS

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Necessidade de construir a
informação a partir do mundo
físico (produção) e conferir,
fechar e gerar a informação
digital.

Identificar um padrão,
referindo-se à empresa, produto
e unidade logística, baseado em
um sistema de numeração
global.

Adicionar valor ao que é
entregue, envolvendo
informações e processos
reutilizáveis na cadeia,
garantindo convergência entre
físico e digital.

Focar no processo, ou seja,
na movimentação de saída do
lado da empresa. Conferindo,
assim, de maneira eletrônica, o
documento gerado é 100%
correto.

Fazer com que os processos
tenham menos falhas e que o
humano possa trabalhar com
o digital.

Dentro da fábrica foi
desenvolvido o picking correto,
preparação para despacho e o
despacho efetivamente.
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REÇÕES INDUSTRIAIS MÉDIO/GRANDE PORTE

RESULTADOS
O anulamento de despachos errados e,
consequentemente, a ocorrência de
reentrega.
O estoque de produto pronto passou a
ser preciso e atualizado
em tempo real, sem contagem física
ligada a isso. O tempo e o custo foram
de controle reduzido, restando a
verificação por blitz
e montagem.
O impacto do projeto foi extremamente
positivo, gerando uma economia de
aproximadamente R$ 500 mil, além do
ganho em organização e qualidade de
informação.
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destaque PROJETO DE sustentabilidade

Usaflex Social: ações
para fazer o bem
Não é de hoje que as empresas e organizações enfrentam o grande
desafio de equilibrar o Tripé da Sustentabilidade (Triple Bottom Line),
que busca manter a sinergia entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Entender a importância desses aspectos e aplicá-los dentro do
ambiente corporativo pode ser uma ferramenta transformadora que vai
além das paredes institucionais.
De olho nessa premissa e inspirada por inúmeros exemplos de sucesso, em 2013, a Usaflex aprimorou a sua estrutura de governança corporativa com a criação de comitês multidisciplinares e estratégicos, que
assumiram e deram força às ações ligadas
às questões sociais, ambientais e educacionais. Empenho que rendeu à empresa
Destaque Projeto de Sustentabilidade no
Prêmio Direções Abicalçados, com o case
Usaflex Social: Ações para todos.
Entre os grupos criados está o Comitê de Sustentabilidade, que ajudou a
empresa a concentrar esforços em aprimorar seu primeiro Relatório de Sustentabilidade. O documento, segundo Potira
do Amaral, assistente de Marketing da
Usaflex, trazia os resultados das ações
executadas em 2012, com destaque para o
projeto de reaproveitamento de aparas de
couro para a confecção de palmilhas, que
evidenciava uma maior preocupação com
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as ações de cunho econômico e ambiental.
Da vontade de fazer mais e melhor, a
Usaflex iniciou um processo de amadurecimento das atividades. Logo na segunda
edição do relatório já se via um cuidado
maior com as questões sociais e ambientais. Porém, foi no ano de 2014, que se
pode perceber o equilíbrio das três esferas

“Todas essas
ações nos
incentivam a
fazer ainda
mais, e ganhar
o Prêmio foi
uma forma de
reconhecimento
do nosso esforço”
da sustentabilidade com a expansão das ações sociais para todas as unidades fabris e suas comunidades. “Queríamos muito alcançar esse equilíbrio
sustentável e, por isso, as principais ações de 2014 se concentraram nos
valores, interesses e necessidades de todos”, destaca Potira.
Muitas foram as atividades que ganharam destaque em 2014. Entre
elas, a assistente de Marketing destaca a Campanha de Incentivo à Educação, quando foram doados aos filhos dos colaboradores mais de 1.470 kits
com material escolar; a Campanha de Incentivo à Saúde e Prevenção de
Doenças, que disponibilizou exames e palestras; a Campanha do Agasalho,
que arrecadou mais de 1.200 peças; a Campanha do Consumo Consciente;
na qual os funcionários dos setores administrativos passaram a usar uma
caneca ao invés de copos descartáveis; o Dia das Crianças; e o Natal Solidário, que arrecadou mais de 1.880 itens de higiene e 220 quilos de alimentos,
que foram doados aos lares de idosos com necessidades. “Todas essas ações
nos incentivam a fazer ainda mais, e ganhar o Prêmio foi uma forma de
reconhecimento do nosso esforço”, diz Potira.

Vencedora da categoria:
Direções de Design - Micro/Pequeno porte
3º PRÊMIO DIREÇÕES

www.andreiavianna.com.br
facebook.com/andreiaviannabr
@andreia_vianna_shoes
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destaque personalidade

Presidente da CNI
é a Personalidade
do Setor

O

presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
Robson Braga de Andrade,
foi destaque no Prêmio Direções Abicalçados. A terceira edição da premiação destacou o executivo como Personalidade do Setor por sua atuação em
prol do desenvolvimento industrial
brasileiro.
À frente da CNI, entidade que
aglutina os setores industriais brasileiros e é considerada a “a voz da indústria nacional”, transportando pleitos importantes junto aos governos,
Andrade é empresário e já atuou como
presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) por dois mandatos (2002 a 2010).
Mineiro de São João Del Rey, tornou-se presidente da CNI pela primeira
vez em novembro de 2010, sendo reeleito para o segundo mandato em maio
do ano passado. Engenheiro mecânico
formado pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), o empresário
também preside a Orteng Equipamen-
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tos e Sistemas Ltda, empresa de ponta
com sede em Contagem, cidade da região
metropolitana de Belo Horizonte, que
produz equipamentos para os segmentos
de energia, petróleo, gás, mineração, siderurgia, saneamento, telecomunicações
e transportes.
O mandato do presidente, que é eleito
em chapa junto com os demais membros
da diretoria, é de quatro anos, com a possibilidade de ser reeleito para mais um
período consecutivo.

Sobre a CNI

Robson Braga

A entidade é o órgão máximo do sis- de Andrade,
tema sindical patronal da indústria e, Presidente da CNI
desde a sua fundação, em 1938, defende
os interesses da indústria nacional e atua
na articulação com os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, além de diversas
entidades e organismos no Brasil e no exterior. Representa 27 federações de indústrias e 1.245 sindicatos patronais, aos
quais são filiados quase 700 mil indústrias. Administra diretamente o Serviço
Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Com eles, compõe o Sistema Indústria, que
congrega ainda as federações estaduais de indústrias e os sindicatos patronais.
Importante interlocutora no cenário nacional, a CNI, que tem sede em Brasília e um escritório de representação em São Paulo, discute e apresenta sugestões
para a construção e o aperfeiçoamento de políticas e leis que fortaleçam o setor
produtivo e modernizem o País.
A CNI também estimula a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento tecnológico da indústria. Além disso, mantém programas e apoia iniciativas que visam a
valorização, a promoção social e a formação profissional do trabalhador.
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DESTAQUE JORNALISTA

Atenção constante
aos temas relevantes
para o setor

A

categoria Destaque Jornalista premiou neste ano o jornalista Luís Vieira, da
revista Tecnicouro. A matéria vencedora, “Setor em alerta para os riscos químicos nos calçados”, chama atenção para a presença de substâncias restritivas em diversos produtos consumidos pela sociedade, os quais podem causar danos à
saúde humana e ao meio ambiente.
A reportagem premiada mereceu destaque na primeira edição de 2014 da revista
devido à grande importância do tema para o setor, conforme relata Vieira: “A Revista
Tecnicouro tem um público leitor muito qualificado e com um elevado nível de instrução. O maior desafio quando proponho a realização de uma reportagem é que o
resultado seja de alguma forma útil a esses leitores”, conta. “Como o tema Substâncias
Restritivas é cada vez mais relevante para todo o sistema coureiro-calçadista, com
repercussões junto ao mercado, escolhi esse assunto para ser a matéria de capa da
primeira edição de 2014”, conclui o jornalista.

Setor em alerta
A reportagem de Luis Vieira aponta para a inexistência de uma regulação referente a substâncias restriti-
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vas no Brasil, o que facilita a entrada
de muitos produtos e materiais que
contém substâncias nocivas em sua
composição. Essa realidade, segundo
mostra Vieira, é o oposto do praticado
em grande parte dos países da Europa, por exemplo, que há vários anos se
protegem nesse sentido com rígidas
restrições aos importados que cruzam
suas fronteiras.
Com a ausência de uma legislação
específica sobre o tema, o país perde
não somente com a entrada de produtos nocivos às pessoas e à natureza,
mas também com a dificuldade por
parte das empresas brasileiras que desejam conformar os seus produtos às
exigências internacionais. Além disso, segundo bem mostra a matéria, o
tema não deve preocupar somente as

companhias que importam ou exportam como é também uma responsabilidade de quem desenvolve e comercializa produtos no mercado interno.

Reconhecimento
Jornalista experiente na cobertura de temas do setor, Vieira fala da
importância de ser agraciado com o
Prêmio Direções: “É com muita alegria
que recebo este reconhecimento, pois
sei da seriedade com que são feitas
as avaliações dos trabalhos inscritos.
Quero agradecer à Abicalçados pela
iniciativa, aos jurados por terem escolhido o meu trabalho como o vencedor e também aos patrocinadores do
evento, que investem recursos para
tornar possível este momento de confraternização”.

ARTIGO design

07
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DESTAQUE sindicato

Sinbi coloca
Birigui na vitrine
do calçado

L

ocalizada a 520 quilômetros da capital de São Paulo, Birigui é conhecida
pela sua produção de calçados infantis. Na frente dessas indústrias que
produzem o melhor para os pés das crianças e de outras empresas que ampliaram o leque do cluster calçadista, com a fabricação de sapatos femininos, está
o Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (Sinbi). Em homenagem à importância da entidade para o setor calçadista brasileiro, o Sinbi foi
reconhecido com o Destaque Sindicato do Prêmio Direções Abicalçados.

“É uma grande satisfação para o Sinbi receber o reconhecimento por seu
empenho e contribuição no crescimento das indústrias de Birigui. O polo teve
o maior número de empresas inscritas
na premiação, o que também demonstra o perfil do empresário biriguiense,
sempre atento e interessado às oportunidades de se tornar referência em seu
mercado de atuação”, destaca Antenor
Marques, presidente do Sinbi.
Com o objetivo de promover o
desenvolvimento e competitividade
industrial da região, a entidade auxi-

lia as micro e pequenas empresas por
meio de ações e projetos que viabilizam a participação em grandes feiras
como Couromoda e Francal. Além
disso, desenvolve o Projeto Comprador, ação já consolidada, que leva lojistas de todo Brasil até Birigui, com o
objetivo de fazerem bons negócios. O
Sinbi também é um dos sindicatos pioneiros na criação de uma Universidade Corporativa. Por meio da Unisinbi,
fomenta a gestão do conhecimento
organizacional.

Responsabilidade social
Sempre atento a ações de responsabilidade social, o Sinbi promove di-
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ferentes projetos na área. Entre eles
estão o Indique um Sonho, que estimula a inclusão profissional de pessoas com deficiência nas indústrias
associadas; e o EcoSinbi, cujo objetivo
é a conscientização sobre a preservação ambiental por meio de ações
ecoeducativas. Outro destaque é o
Instituto Pró-Criança, braço social do
Sinbi engajado na erradicação do trabalho infantil na indústria de Birigui,
e na articulação e apoio de ações que
contribuam para a inclusão social de
crianças e adolescentes.
Desde 2015, o Sindicato sedia o
Laboratório de Criatividade e Inovação em Design do Arranjo Produtivo
Local de Birigui, onde profissionais
ligados à moda receberam, no primeiro semestre, capacitação pelo Istituto
Europeo di Design (IED).

Ampliando a atuação
Em fevereiro de 2014, o Sinbi iniciou a incorporação do Sindicato das
Indústrias do Vestuário e Acessórios
de Araçatuba (Sinvest), ampliando sua
área de atuação, em mais 26 municípios da região. Entre as ações que consolidaram essa união, destaque para a
Semana da Moda, que reúne empresas em oficinas, palestras e workshops
ligados ao universo da moda.

Via Marte, vencedora do 3º Prêmio Direções Abicalçados
na categoria Direções Industriais Médio/Grande porte,
com o case Otimização Logística.
Agradecemos a todos os colaboradores envolvidos na implementação
deste projeto, tanto das nossas plantas industriais quanto das
transportadoras e dos clientes.
A otimização logística implementada na Via Marte segue
padrões globais fomentados pelo Grupo de Trabalho Calçados
mantido dentro da ABICALÇADOS e coordenado pela GS1 Brasil.
Todas as especificações utilizadas seguem padrão documentado
e de domínio público, desde a identificação do produto (GTIN),
passando pela unidade logística (SSCC) até a troca eletrônica
de informações (EDI) entre fabricante, transportador e cliente.
Case completo aqui:

http://vmarte.co/uLMe

Calçados Marte Ltda. Nova Hartz/RS CNPJ:88.887.021/0001-11 GLN: 7890101000015

viamarte.com

/viamarte

@viamarte
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Para quebrar os
discursos engessados
Abicalçados, através
do Brazilian Footwear,
busca criar uma cultura de
exportação no setor
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D

esde o ano 2000, a Abicalçados mantém, em parceria
com a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o programa
Brazilian Footwear. Voltado para o
incremento das exportações através
de ações de promoção comercial, promoção de imagem e capacitação para
a inserção no concorrido mercado internacional de calçados, o programa
foi – e tem sido – fundamental para
as vendas além-fronteiras.
Conforme dados da Abicalçados,
quando assinado o primeiro convê-

nio com a Apex-Brasil os destinos dos
produtos não passavam de 100 países. Hoje o número pulou para 150,
um incremento de 50%, algo muito
significativo levando em consideração o concorrido, e por vezes até desleal, mercado internacional do setor
calçadista.
O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, destaca que
o ganho maior foi em qualidade do
produto embarcado. Segundo o executivo, o país passou a exportar calçado com marca própria, agregando
valor ao produto nacional. “Antes da
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parceria com a Apex-Brasil, a exportação era, basicamente, de produtos
que levavam a marca do importador,
na modalidade private label”, explica.
Klein aponta, ainda, que não fosse
pela qualidade e consolidação do produto brasileiro no mercado internacional, fatores macroeconômicos já
teriam praticamente eliminado a presença verde-amarela das principais
vitrines do exterior. “Com a crescente
participação dos asiáticos no mercado
internacional, especialmente da China, a concorrência brasileira passou a
ser mais no produto do que no preço,
característica em que os chineses são
imbatíveis”, comenta o dirigente.

Paradigmas
O programa Brazilian Footwear,
desde a sua concepção, buscou quebrar paradigmas importantes para
o setor calçadista. O primeiro deles,
certamente, foi apoiar a exportação
com marca própria em uma época
onde a modalidade predominante era
private label. “O calçado brasileiro virou objeto de desejo no mundo a partir da promoção de imagem aliada à
promoção comercial promovida pelo
Brazilian Footwear”, avalia o coordenador da Unidade de Desenvolvimento da entidade calçadista, Cristian Schlindwein.
Seguindo o papel revolucionário
de 15 anos atrás, o programa está renovado para o biênio 2015/2016 buscando a adaptação aos novos tempos,
em que a concorrência é ainda mais
acirrada e a informação se tornou
uma arma fundamental para a inserção além-fronteiras. Percebendo
o novo momento, a Abicalçados e a
Apex-Brasil reformularam o programa. Para o biênio em curso, uma verba de R$ 41,4 milhões está sendo utilizada em ações de desenvolvimento,

capacitação e promoções comercial e
de imagem.
Para o coordenador, os principais
diferenciais do Brazilian Footwear para o biênio estão no resgate do
objetivo principal do programa, com
o reforço do investimento e esforços
para o incremento das exportações
de calçados de marca própria brasileira e, por consequência, o aporte
em ações estratégicas de longo prazo,
como a qualificação da equipe, das
marcas e do design, bem como em
ações de curto prazo, como as oportunidades de negócios. “Reestrutura-

Quando
assinado o
primeiro
convênio com
a Apex-Brasil
os destinos não
passavam de
100 países. Hoje
são 150

mos a forma de analisar as empresas,
que possuem diferentes níveis de maturidade e estrutura para exportar.
Por esse motivo, as ações foram estudadas para atender e impulsionar
essa evolução e crescimento das empresas em diferentes estágios, evitando erros estratégicos e investimentos
precipitados de empresas iniciantes,
também promovendo de forma mais
prática marcas com alto grau de maturidade e posicionamento”, explica o
gestor, ressaltando o apoio que a entidade vem dando a projetos inovadores através de ações que estimulem
as empresas na melhoria de processos, revisão de estratégias, adequação
e evolução do design para o mercado
internacional, entre outros temas.
“Temos certeza de que o programa
estruturado propicia caminhos para
uma nova etapa, oportunidades para
crescer e conquistar resultados melhores. E já existem sinais consistentes de que nossa indústria vive esse
momento de transição e de quebra de
paradigmas”, conclui.
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Confira algumas ações nas
respectivas áreas
Desenvolvimento
• Estudos e relatórios de mercado;

Parcerias
fundamentais

• Cursos de Marketing e Design em parceria com a
ESPM-Sul e Istituto Europeo di Design (IED);
• Plataforma de criação coletiva Moda Co, instrumento de aproximação de designers com a indústria calçadista;
• Maratona MUDE, evento que vai para a sua segunda edição e que trava uma “batalha criativa” entre designers para a produção de calçados em 24hs,
além de prever uma série de palestras com renomados profissionais do setor;
Promoção comercial
• Projeto Comprador VIP, com a vinda de compradores internacionais selecionados para feiras e
showrooms no Brasil;
• Export Thinking, programação de seminários e
matchmaking em plataformas comerciais internacionais (em feiras, eventos e missões internacionais);
• Missões comerciais;
• Vitrine Virtual, ferramenta que visa aproximar as
marcas dos compradores internacionais através de
um showroom virtual;
• Desenvolvimento de pop up showrooms para geração de negócios e posicionamento de marca;
Promoção de Imagem
• Vogue Brazilian Footwear, publicação de moda de
circulação internacional;
• Photocall, evento de relacionamento com a imprensa internacional;
• Projeto Imagem, com jornalistas de veículos setoriais internacionais nas principais feiras de calçados do Brasil;
• Fashion Bloggers, projeto que traz blogueiras reconhecidas no mundo da moda para conhecer e
divulgar o calçado brasileiro nos seus respectivos
países;
• Serviço de Relações Públicas nos principais mercados para trabalhar as marcas associadas;
• Calçado da Fama, com a inserção de marcas brasileiras em eventos com celebridades nos Estados Unidos;
• Fashion Trip, vinda de editores dos principais
veículos de moda do mundo, com visitas direcionadas às fábricas, lojas conceitos e showrooms para
divulgação das marcas.
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A

lém da Apex-Brasil, o Brazilian Footwear tem a parceria
fundamental de quase 120 marcas associadas que, na prática, levam o calçado brasileiro além-fronteiras.
A gestora do projeto por parte da Apex-Brasil, Mariana Gomes,
ressalta que a parceria entre a Agência e a Abicalçados é uma história de sucesso que tem gerado resultados positivos tanto para
o setor quanto para a imagem do Brasil no exterior. “Hoje o setor
já conta com marcas brasileiras de calçados internacionalmente
reconhecidas, que impactam de maneira positiva na consolidação
de uma imagem de sucesso do nosso país lá fora. O intuito dessa
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parceria é continuar gerando novos
cases de sucesso”, comenta, ressaltando a renovação do programa para
o biênio 2015/2016. Segundo ela, o
Brazilian Footwear propõe diversos
avanços para os dois próximos anos,
como ações de desenvolvimento que
foram desenhadas não só para reforçar a importância do design na criação
de novas coleções como fator competitivo no mercado internacional, mas
também para incluir novas empresas
do programa no esforço exportador.
“As ações de promoção comercial não
só ganharam reforços de conteúdo e
informações de mercado com o intuito
de potencializar os negócios gerados,
mas também apresentam novas modalidades de plataformas comerciais
para acompanharmos o dinamismo

do mercado internacional e ações de
imagem abrem as portas para que as
empresas do programa trabalhem
com ainda mais força as suas marcas
no exterior”, avalia.
Para Mariana, o aumento dos embarques está ligado à necessidade de
uma mudança na cultura, de quebra
de paradigmas enraizados na indústria calçadista. “Não estamos alheios
aos fatores externos, mas o sucesso
do setor lá fora, do incremento das
exportações à melhora da imagem
dos nossos calçados, depende também de uma mudança interna, de
quebra de paradigmas. Temos todas
as condições de gerar mais cases de
sucesso e, para isso, é preciso também
acreditar que as marcas brasileiras
são competitivas e vendem lá fora”,
conclui a gestora.

Empresas
O gerente de Exportação do Grupo Priority, detentor das marcas West
Coast e Cravo e Canela, Diogo Zobaran, destaca a importância do apoio
do Brazilian Footwear para as exportações da empresa. “Se tivéssemos que

Plataforma
completa:
participação em
feiras no exterior,
agora, vem
acompanhada de
ações de promoção
de imagem e
capacitação para
exportação

definir o papel do programa dentro do
contexto das exportações nacionais,
poderíamos definir como a principal
plataforma de desenvolvimento e
ampliação de negócios no segmento
calçadista para o mercado externo”,
aponta. Segundo ele, trata-sede uma
matriz de gestão com pilares bem
definidos que tangem as diretrizes do
que pode ser feito pelas empresa para
alavancar suas relações com clientes
internacionais. “Se culturalmente há
uma carência de planejamento nas
empresas brasileiras, o Brazilian Foot
wear faz o contraponto, com uma
visão de médio prazo a fim de contemplar empresas calçadistas que se
encontram desde o estágio embrionário no processo de exportação até
aquelas mais maduras. Segundo ele,
“com a colaboração de um time multidisciplinar, composto por profissionais do comércio exterior, marketing,
design, entre outras áreas, a entidade
representante do setor está fazendo
seu dever de casa e moldando ações
e projetos que visam fortalecer ainda
mais a atuação das empresas no mercado internacional”.
A importância do Brazilian Footwear
também é frisada pelo gerente de exportações da Democrata, Anderson
Melo. “Podemos dizer que o Programa é um importante parceiro nos
negócios internacionais, o qual tem
nos ajudado em prospecção de novos
mercados e clientes, feiras e missões
internacionais como também valorização da marca”, afirma.
O Brazilian Footwear está aberto para
empresas interessadas na quebra dos
paradigmas. Contatos para associação e
mais informações com Monalisa Santos
pelo e-mail monalisa@abicalcados.com.br
ou pelo telefone 51 3594 7011.
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Design
de valor
M
Indústria calçadista
percebe cada vez mais a
importância do design
para geração de valor e
diferenciação competitiva
no setor
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uitos são os fatores que
impactam diretamente a
competitividade de grande
parte dos setores produtivos de uma
economia. Para além dos gargalos comuns a praticamente todas as áreas,
como carga tributária, burocracia e falta de mão de obra qualificada, um em
especifico vem ganhando notoriedade
como potencial fator de diferenciação
competitiva: o design. A despeito do
conceito equivocado de representar
apenas o desenho de um determinado
produto, cresce cada vez mais a percepção de que o design pode impactar
positivamente processos ligados a custos, logística e marketing, por exemplo,
assumindo caráter estratégico nas organizações e contribuindo para manutenção e conquista de novos mercados

e diferenciação de produtos e serviços.
Com o objetivo de medir a incorporação do Design pelas empresas, o
Centro de Design Dinamarquês (Danish Design Centre – DDC) desenvolveu a “Escada do Design”. Conforme a métrica, está no marco inicial a
empresa que não faz uso do design
para nenhuma fase de seus negócios.
No segundo degrau, o design é usado
com fins estéticos e, no terceiro, para
abordar os processos da organização.
Já o último estágio representa o uso
design na estratégia da organização.
Quanto mais alta a posição, portanto, maior o significado estratégico do
design para a empresa. A escala foi
publicada, em 2003, no estudo “The
Economic Effects of Design”, da dinamarquesa “National Agency for
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Enterprise and Housing”, que provou
uma relação entre a colocação de uma
empresa na escada do Design e seu desempenho financeiro. As companhias
posicionadas nos níveis três e quatro
tinham performance mais favorável
em relação a níveis de rotatividade e
exportação, por exemplo, em relação a
companhias posicionadas nos primeiros níveis.
Já o estudo “Diagnóstico do Design
Brasileiro”, publicado em 2014 pelo
Centro Brasil Design em parceria com
a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex
Brasil) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), apresentou uma pesquisa sobre o uso do design pela indústria do
País, utilizando a mesma metodologia.
No levantamento, foram entrevistadas 266 pequenas, médias e grandes
empresas de diversos setores, sendo
20 do ramo calçadista. O resultado
apontou 28,5% das empresas no nível
1, 31% no nível 2 e 26% e 14,5 % nos
níveis 3 e 4, respectivamente. Pela
conclusão do estudo, o design não vem
sendo utilizado em todo o seu potencial de maneira integrada às funções
das empresas brasileiras.
Para o estilista e CEO da Casa de
Criadores, André Hidalgo, no segmento da moda, o design brasileiro ainda
não é percebido como um diferencial
fora do país. “As marcas de moda brasileira têm dificuldade de firmar-se
pelo design no mercado internacional,
enquanto esse deveria ser, justamente, nosso grande diferencial frente a
outros grandes produtores de moda
no mundo, especialmente se considerarmos a (predatória) China”, afirma
Hidalgo. “Embora o cenário tenha
mudado muito nos últimos 20 anos, o

que apenas produto: é produto, serviço, comunicação e branding”, afirma.
Jorge Bischoff, CEO do Bischoff
Creative Group, que reúne as marcas
Jorge Bischoff e Loucos & Santos, afir“Design é mais ma que para uma marca se diferenciar
do que apenas no mercado do calçado ela precisa ter
produto: é uma identidade forte e bem fundaproduto, serviço, mentada, um conceito que seja recocomunicação e nhecido e desejado pelo consumidor.
branding” “Além disso, a marca deve ser ‘honesta’, efetivamente entregando o que
Dario Henke
promete, não só em termos de produto, mas também de experiência de
mundo ainda nos enxerga como remarca em todos os pontos de contato”,
plicadores de tendências, mesmo que
completa o designer. Em um mercado
uma parcela significativa de marcas
tão dinâmico quanto o da moda, ele
nacionais já tenha encontrado sua
aponta a importância do design no
própria identidade”, conclui.
sentido de trazer inovações ao merPara Dario Henke, consultor de
cado, tanto visuais quanto práticas,
Design Estratégico da Abicalçados,
como em relação ao conforto, por
no caso do setor calçadista, o Design
exemplo. “O contato visual é a forma
virou commodity. “Por se tratar de
mais direta de se comunicar com o
moda, o segmento é muito dinâmico,
consumidor. Por isso, é essencial que
há uma busca pela identificação de
o produto traduza o conceito, a essênmovimentos culturais pra traduzir
cia da marca”, afirma.
isso no mercado. O design é necesApesar de ter aumentado seu dessário, mas está virando commodity,
taque no exterior nos últimos anos, é
com pouca percepção de valor”, conconsenso que o setor calçadista brasiclui. Segundo ele, é preciso desmisleiro ainda está muito preso a questões
tificar o conceito de que o design é
operacionais de produção. Bischoff
apenas o produto. “Design é mais do
explica: “O design brasileiro tem conquistado visibilidade internacional,
principalmente pela energia e pelo jeito solto de se manifestar em curvas, cores e materiais. Internamente, porém, o
setor calçadista ainda está muito ligado a fatores industriais e de produtividade.
Inovações efetivas ainda são tímidas neste setor”, comenta.
Henke concorda com Bischoff: “Ainda é muito forte no País a valorização da
produção em série. Em países mais desenvolvidos nesse sentido, como a Itália,
há uma visão muito forte de exclusividade – com diversos exemplos de marcas
que levaram a assinatura do próprio estilista em um primeiro momento e depois
massificaram uma variação da marca, como é o caso da grife assinada pelo estilista Giorgio Armani. O Brasil já começa o processo com a cultura da massificação”,
diz. “Aqui, a manufatura é feita localmente, o design é feito no exterior e a venda
ocorre fora também. As maiores empresas possuem P&D interno, mas em geral
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a cultura organizacional é voltada à
eficiência e produção, usando apenas
dados de mercado para programar as
exportações”, afirma.
Hidalgo afirma que o design cumprirá, cada vez mais, um papel funda“É essencial que o
mental no sentido de agregar valor à
produto traduza
marca e aproximá-la do consumidor
o conceito,
final. “Considerando que em curto
a essência da
prazo não teremos mudanças muito
marca”
significativas na economia e na taxaJorge Bischoff
ção a que a moda brasileira tem sido
sujeitada, acredito cada vez mais que
o design pode nos salvar”, aponta. Por esse motivo, segundo afirma o estilista,
eventos que estimulam a inovação no processo de criação do design, como a Casa
de Criadores, são tão importantes para a busca de uma identidade nacional, de
um design genuinamente brasileiro. “Acredito piamente que estamos no caminho certo”, diz.
Nessa mesma linha, a Abicalçados trouxe ao mercado de forma pioneira duas
ações que exploram o Design na prática, em um momento em que o interesse do
grande público em relação ao funcionamento dos processos é uma tendência em
todas as áreas: a Maratona MUDE e a Moda Co.

Maratona MUDE: acreditamos no novo
Uma maratona criativa em que quatro equipes de designers têm 24 horas
para construir três protótipos de calçados, sob avaliação de alguns dos maiores
nomes do design brasileiro. Essa á a ideia da Maratona MUDE, uma competição
promovida pela Abicalçados e que tem como maior objetivo estimular e trazer
inovação e mudança ao processo criativo da indústria calçadista.
Com quase 40 equipes e 200 designers inscritos em sua primeira edição, realizada em setembro de 2014, a Maratona MUDE surgiu com a missão de recuperar a cultura do design como forma de incremento à competitividade do
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setor no Brasil. Henke explica a ideia
por trás da ação: “A proposta foi a criação de um evento similar aos Hackathons, que reúnem programadores
e outros profissionais ligados à área
de desenvolvimento de tecnologia da
informação para uma maratona de
programação. Algo como o Hackaton
do Calçado, com o objetivo de atrair jovens designers”, diz. O evento contou
ainda, para além da batalha criativa,
com palestras, exposições e workshops
ministrados por profissionais especialistas em imagem, brand experience,
criatividade, pesquisas de tendências,
planejamento de coleções, marketing
e design.
Para Cicero Ibero, um dos integrantes da equipe vencedora da Maratona, formada ainda por Ana Sabi,
Camila Puccini e Vinícius Kniphoff,
a experiência de participar do desafio
foi recompensadora. “O processo de
participar da Maratona MUDE, com
a presença de renomados profissionais do setor, foi extremamente gratificante. Tivemos a oportunidade de
conhecer pessoas que admiramos e
delas receber críticas e elogios acerca do projeto desenvolvido”, relata. O
corpo de avaliadores contou com nomes como Lino Villaventura, André
Hidalgo e João Pimenta. “Tivemos que
nos adequar aos materiais oferecidos,
ao maquinário da fábrica conceito e
ao ambiente de trabalho. E é isso que
torna especial, poder haver inovação
em qualquer nicho de pesquisa e produção principalmente em algumas situações extremas”, conclui Ibero.
“Inovar é um processo e o design
está dentro disso. O intuito principal
da Maratona MUDE é revelar novos
talentos e processos, a possibilidade de
que é possível criar o novo com os mes-
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mos recursos”, pontua Henke. “O objetivo da ação foi pensado de forma que tivesse foco não só no design relacionado
ao produto, mas também à concepção,
ao desenvolvimento e ao processo de
trabalho das equipes”, afirma.

Moda Co: colaboração
aplicada ao design
Quatro empresas. Centenas de designers de todo o Brasil. A Moda Co,
plataforma inédita de criação coletiva lançada pela Abicalçados chegou
para mudar o processo de criação de
design tradicional e promover uma
aproximação entre designers e empresas produtoras de calçados. Em sua
primeira edição, o projeto piloto tem
como participantes as empresas Piccadilly, Bibi, Pampili e Kidy, que lançaram desafios para o desenvolvimento
de produtos inovadores aos inscritos.
“Atrelada a essa proposta está
também um novo comportamento de
consumo e de relações, uma cultura
de compartilhamento e colaborativismo, de fazer as coisas de forma mais
horizontal e transparente. Tanto na

“O Design deveria
ser o grande
diferencial das
marcas brasileiras
frente a outros
grandes produtores
de moda no mundo”
André Hidalgo
Maratona MUDE quanto na Moda Co
é valorizado o aprender fazendo e há
espaço para se permitir errar, o que
muitas vezes e fator gerador de inovação”, afirma Henke.
Com a proposta de transformar
as empresas participantes em donos do desafio, a iniciativa permite
que elas mesmas definam o escopo e
prazo de entrega do produto final pelos designers. Rebeca Figur, gerente
de Pesquisa e Desenvolvimento da
Bibi, fala da expectativa da empresa
em relação ao desafio: “Estamos confiantes que a Moda Co irá nos trazer
propostas inovadoras e inspiradoras
para futuros projetos e, quem sabe,
revelar grandes talentos do design”,

afirma. Já Ana Carolina Grings, Diretora de Desenvolvimento de Produto
da Piccadilly, valoriza o movimento
de integração entre as empresas e os
profissionais em busca de inovação:
“o principal ganho das empresas com
a ação é conseguir identificar novas
oportunidades por meio de uma visão
externa, aproximando a marca dos
designers”.

Futuro do Design
Com um consumidor cada vez
mais exigente e bem informado, torna-se desafiadora a tarefa de se destacar frente à concorrência – e o design
tem muito a agregar nesse sentido. “O
design será cada vez mais importante, não simplesmente como elemento
de diferenciação entre similares, mas
como ferramenta estratégica, pois o
mercado tem buscado respostas a anseios e atitudes em tudo o que consome”, comenta Bischoff.
Para Henke, o futuro do design é
oferecer serviço integrado ao produto:
“Quando for viável aliar produto e serviço na área de calçados, o design vai
ajudar o mercado a comunicar bem,
as marcas vão conseguir se posicionar melhor e a indústria vai conseguir
perceber de forma mais clara quem
é o cliente”, afirma. “Esse movimento
permitirá uma aproximação maior das
marcas com o consumidor, já que atualmente a percepção da empresa em
relação ao perfil do seu cliente passa
por alguns filtros, como o de distribuidoras e revendedoras”, diz Henke.
Já para Hidalgo, o futuro é o design.
“Vejo o design, cada vez mais, como a
solução de (quase) todos os problemas,
tanto no setor calçadista como na moda
brasileira como um todo”, conclui.
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Capacitar
para crescer
Diante de um mercado
cada vez mais
competitivo, nunca
foi tão importante ter
profissionais qualificados
atuando em todas as áreas
das empresas
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M

uitas oportunidades, pouca
qualificação. A falta de mão
de obra capacitada é um
problema que atinge a grande maioria
dos segmentos industriais do País. Na
mais recente pesquisa realizada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) sobre o tema, 65% dos empresários ouvidos revelaram haver, em
alguma medida, falta de qualificação
em seus quadros funcionais. O levantamento, que abrangeu 1.761 empresas, sendo 607 pequenas, 692 médias
e 462 grandes, revela um quadro que
já há algum tempo merece atenção. A

dificuldade em encontrar trabalhadores capacitados, segundo as empresas
acessadas, tem impacto principalmente na busca pela eficiência, redução de
desperdícios, melhoria da qualidade
dos produtos e expansão da produção,
fatores chave para o aumento da competitividade da indústria brasileira.
Nesse contexto, não surpreendem
os dados apontados pelo estudo “Produtividade no Brasil – Desempenho e
Determinantes”, divulgado no final de
2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
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Industrial (ABDI): somente 26% do
Pesquisa feita
crescimento econômico no Brasil se
pela Abicalçados
deve a ganhos de produtividade, fator
trouxe a falta
diretamente relacionado à educação e
de mão de obra
à qualificação do trabalhador do país,
qualificada
enquanto em países como a China, Íncomo o quarto
dia e a Rússia essa proporção chega a
93%, 82% e 40%, respectivamente.
principal
Na indústria calçadista, a realidade
impeditivo
não se distancia do cenário nacional:
para a
uma pesquisa feita pela Abicalçados
competitividade
em 2013 trouxe a falta de mão de obra
do setor
qualificada como o quarto principal
impeditivo para a competitividade do
setor, atrás apenas de fatores como
carga tributária, instabilidade cambial e legislação trabalhista. Para o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor
Klein, a capacitação do trabalhador do setor traz benefícios
de todos os lados: “Por suas características de uso intensivo
(?) Atualmente
de mão de obra, a capacitação profissional é fundamental na
são mais de
manufatura de calçados, ainda que as empresas busquem
80
franquias
na automação formas de aumentar sua competitividade”,
parceiras
afirma. “Esse é inclusive um dos motivos, uma vez que a
comercializando o
incorporação de tecnologias avançadas exige maior qualifie gerando
cação dos trabalhadores. Os avanços são notados emproduto
vários
sentidos: ganha o produto, por uma maior qualidade, ganhauma demanda
o mercado, pela oferta mais competitiva, ganha a empresa,
mensal de
por melhor market share, e ganha o
aproximadamente
trabalhador, pela elevação de sua ren550 pares. (?)
da”, completa.
O consultor Luis Coelho, diretor
da Coelho Assessoria Empresarial
Ltda, atenta ainda para outro fator
que impacta a busca por profissionais
qualificados para atuar na área. Segundo ele, é cada vez menor o número de profissionais interessados em
trabalhar com calçado. “No Brasil, a
imagem dessa indústria não é atrativa para os jovens que estão entrando
no mercado de trabalho. A ideia equivocada que se tem é de estruturas
produtivas desorganizadas, de uma
indústria com funções menos nobres.
Hoje temos pequenas, médias e gran-

des empresas com uma estrutura
muito evoluída, um ambiente fabril
atrativo, com funções interessantes,
muitas delas inclusive bem remuneradas”.
Para Coelho, é preciso trabalhar
na melhoria dessa imagem distorcida
do setor: “Hoje somos o terceiro maior
país produtor do mundo, são oito mil
empresas produzindo quase 900 milhões de pares anualmente. Exportamos para 150 países, com um modelo
de exportação muito mais maduro do
que no passado. Antes exportávamos
apenas com a marca do cliente, hoje
já exportamos com marca própria.
Diante desses dados, fica evidente que
realmente precisamos de profissionais
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qualificados para tocar a produção e
melhorar cada vez mais a qualidade,
design e sustentabilidade do calçado
brasileiro”, aponta.

De olho nas oportunidades
de capacitação
Apostar na qualificação profissional
em áreas relacionadas à indústria calçadista pode ser o início de uma trajetória de sucesso em um setor que
oferece muitas oportunidades. No Rio
Grande do Sul, o Centro Tecnológico
do Calçado, do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (CT Senai),
localizado em Novo Hamburgo, cumpre, desde 1946, o importante papel de
formar trabalhadores para uma das
indústrias que mais gera emprego e
renda para o Estado.
Conforme o coordenador de Educação Profissional e Tecnologia II do
CT do Calçado, César Augusto Metz,
o SENAI procura se manter sempre
atualizado em relação às demandas
do mercado, avaliando, periodicamente, a possibilidade de criação de
novos cursos. “O SENAI realiza Comitês Técnicos Setoriais, para os quais
são convidadas entidades de classe,
indústrias, profissionais do setor e do
SENAI, com o objetivo de alinhar o
perfil do egresso dos cursos oferecidos
às necessidades de qualificação profissional por parte da indústria”, afirma.
Segundo Metz, entre os cursos voltados especificamente para a área do
calçado, os mais procurados são os de
design e modelagem de calçados, setores de apoio à produção (como cronometragem, custos, programação,
gerência e qualidade) e os com foco
no processo de produção propriamente dito. Da parte da indústria, porém,
a principal carência relatada é outra:
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“Ainda que as
empresas busquem
na automação
formas de
aumentar sua
competitividade,
a capacitação
profissional é
fundamental na
manufatura de
calçados”, afirma
Klein
“Temos demanda frequente por cursos que qualifiquem mão de obra para
setores como atendimento, vendas e
compras”, conclui.
A alta taxa de empregabilidade dos
alunos egressos do SENAI confirma
a importância da busca pela qualificação profissional. Conforme relata o
coordenador, praticamente a totalidade dos estudantes que passaram pelos
cursos está empregado em sua área de
formação. “Cerca de 86% dos alunos
formados estão empregados e buscando continuamente melhorar sua condição profissional”, afirma. “Entre os
alunos formados pelo SENAI na área
do calçado, muitos trabalham com
desenvolvimento e fabricação de calçados em outras regiões do País e até
mesmo no exterior”, completa.

Abicalçados oferece
cursos em parceria com
ESPM e IED
Ciente da grande importância da
capacitação dos profissionais que atuam no setor calçadista para a construção de uma indústria mais forte e competitiva, a Abicalçados se alia à Escola
Superior de Propaganda e Marketing

(ESPM-Sul) e ao Istituto Europeo di
Design (IED) para promover cursos de
qualificação para diferentes frentes de
atuação na área do calçado.
O coordenador da Unidade de Desenvolvimento da Abicalçados, Cristian Schindwein, reforça o papel dos
cursos e demais ações disponíveis
para incentivar o desenvolvimento e
evolução das empresas do setor. “Estabelecemos o Marketing e o Design
como as áreas foco das capacitações,
pois entendemos que trabalhando
essas duas frentes a empresa tenha
condições de fabricar um produto de
maior valor agregado e se posicionar
melhor no mercado interno e externo”, afirma.
Para Genaro Galli, diretor de pós-graduação e extensão da ESPM-Sul,
as temáticas abordadas nos cursos,
entre as quais Marketing Internacional, Branding e Liderança, são muito
importantes para o crescimento e desenvolvimento das empresas do setor.
“O curso de Branding, por exemplo, é
direcionado para as empresas agregarem valor ao calçado através da construção de marcas sólidas”, afirma.
Meline Moumdjian, coordenadora
da pós graduação em Design de Bolsas
e Calçados do IED, afirma que os cursos têm como objetivo tornar os profissionais do segmento calçadista aptos a
criar novos projetos e produtos únicos,
que atendam às novas demandas do
consumidor. “Apresentaremos novas
dinâmicas de pesquisa e observação do
consumidor através da metodologia do
coolhunting. Isso vai possibilitar que o
designer entenda o mercado consumidor, seja nacional ou internacional, dependendo do foco da empresa”, aponta
Moumdjian. “A intenção é desenvolver o olhar do profissional quanto ao
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 ercado, produto e serviços com foco
m
no público alvo”, completa.
“Sabemos que só as capacitações
não são o suficiente, mas procuramos nos aproximar dos profissionais
e empresas e oferecer o maior número possível de iniciativas que possam
contribuir para esse desenvolvimento, desde estudos, pesquisas e ações
até os cursos, todos embalando os
temas de Marketing e Design”, conta
Schlindwein. “A partir dessa parceria
com a ESPM-Sul e IED, pretendemos
iniciar uma aproximação também
com outras instituições em diferentes níveis de capacitação, articulando
parcerias também com empresas que
queiram iniciar o desenvolvimento
de seus profissionais em um estágio
mais inicial”, afirma Schlindwein.
“Podemos inclusive pensar em algo
voltado ao empreendedorismo, à instrução e capacitação de quem está começando”, completa.

Oportunidades de
todos os lados
Além da parceria com a ESPM-Sul
e o IED, a Abicalçados promove, ao

A Abicalçados
promove, ao longo
do ano, diversas
ações focadas
na capacitação e
desenvolvimento
das empresas
e profissionais
ligados à área do
calçado

longo do ano, diversas outras ações
focadas na capacitação e desenvolvimento das empresas e profissionais
ligados àrea do calçado. “Trabalhamos em diversas frentes: o Prêmio
Direções e o Seminário Nacional da
Indústria do Calçados (SNIC), por
exemplo, são ações que visam trazer aos profissionais do setor cases
de sucesso que inspirem a busca por

boas práticas em diversas esferas da
indústria”, afirma Schlindwein. “Já
o Moda Co e Maratona MUDE são
exemplos de ações focadas em design
que trabalham a capacitação na prática, estimulando o aprendizado ao
longo do processo”, ressalta.
E as ações não param por aí: há
ainda o Talk Shoe, em que a entidade
promove palestras curtas com especialistas de mercado em temas relevantes para a indústria calçadista em
eventos do setor. “Um dos objetivos da
Abicalçados é criar um hall de especialistas nas principais áreas de interesse
do setor, aproximando-os da entidade
e dos associados para que possam contribuir no processo de evolução das
empresas”, diz. Outra frente é o apoio
da entidade às empresas por meio
da disponibilização de pesquisas de
mercado e estatísticas. “Um exemplo
é o Info Market Shoe, revista digital
confeccionada pela Abicalçados e que
traz análises e projeções econômicas
para oferecer às empresas dados que
possam ajudá-las a a estruturar suas
estratégias a curto prazo”, acrescenta
Schlindwein.
Diante de um mercado cada vez
competitivo, a qualificação é um dos
diferenciais capazes de destacar um
profissional no mercado e formar organizações mais fortes e preparadas.
Para Galli, ter profissionais qualificados atuando em todos os níveis das
organizações significa aumentar a
profissionalização e o padrão de competitividade das empresas: “Gestores e
profissionais qualificados constroem
empresas sólidas, que, consequentemente, irão fortalecer o setor calçadista brasileiro, tornando-o cada vez
mais relevante no cenário nacional e
internacional”, conclui.
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O Calçado Brasileiro
em números
Atualmente o Brasil é o terceiro maior produtor de calçados do mundo,
atrás apenas da China e da Índia. Com um consumo per capita de 4 pares,
o País é um dos maiores players mundiais do setor. Confira alguns dados

Produz cerca de 900 milhões
de pares por ano

Exportou 129 milhões
de pares em 2014

Gerou US$ 1,06 bilhão com
as exportações em 2014

Em 2014, mais de 150 países
compraram calçados do Brasil
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Os principais compradores
do calçado nacional são os
Estados Unidos, Argentina,
França e Paraguai

Os principais estados
exportadores de calçados são
o Rio Grande do Sul, Ceará,
São Paulo e Paraíba

O parque calçadista brasileiro
é formado por mais de oito
mil empresas e emprega
diretamente cerca de 330 mil
pessoas

Em 2013, conforme o
Instituto de Estudos e
Marketing Industrial (IEMI),
o valor de produção da
indústria de calçados foi de
R$ 26,8 bilhões
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