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A Kidy, indústria de calçados infantis de 
Birigui/SP, recebeu, pela quarta vez, o Prêmio 
Direções Abicalçados. Nesta feita, o case 
vencedor foi de programação por eficiência, 
na categoria Gestão Industrial. 

Com um mix de produtos variados, a 
empresa do interior paulista precisava de um 
método que garantisse uma produção com 
o mínimo de erros possíveis. A partir de maio 
de 2014, então, a Kidy iniciou testes para 
um método mais eficiente de controle da 
produção, aos poucos destituindo o modelo 
de programação feita através do acúmulo 
de volumes, mais focado na quantidade de 
pares a serem produzidos, que não tinha 
uma preocupação com a complexidade das 
modelagens, operações a serem executadas 
ou layouts a serem respeitados.
 
Levando em consideração que a Kidy 
não opera com o sistema de produção 
antecipada, a fim de não gerar despesas 
com estoques, deve fazer uma avaliação 
permanente das adequações de mix, 
análises de volumes de vendas e das 
eficiências, tudo isso por conta do seu mix 
de produtos ser bastante elevado, com 
processos diversificados dentro da mesma 
linha de produção. 

Visando melhorar essa performance, 
a empresa substituiu a programação 
manual pelo controle por meio de software 
adequado, que centralizasse todas as 

informações, fizesse rapidamente os  
cálculos e indicasse as variáveis para a 
melhor tomada de decisão na produção. 
Assim, todo o processo de aferição e 
informação de tempos e métodos foi 
informatizado e alinhado ao setor de 
engenharia técnica e de cadastro de  
roteiros produtivos e fichas técnicas. 

Conforme relatório gerado pela empresa, 
além dos ganhos em design e nas 
facilidades comerciais, a programação 
sendo feita segundo o controle produtivo 
proporcionou uma melhoria de 75% nas 
perdas de produções, ou seja, diminuíram-
se as perdas com o domínio dos tempos 
operacionais e da mão-de-obra, com o 
controle eficiente das mudanças de arranjos 
físicos através das interpretações das 
tendências de vendas, mesmo em um mix de 
produtos extremamente extenso.

A programação por eficiência ainda 
solucionou a dificuldade que a Kidy tinha 
em programar e produzir conforme as 
necessidades da empresa, reduzindo as 
trocas de layout, diminuindo a perda de 
produção e melhorando a produtividade. 

GESTÃO INDUSTRIAL
MÉDIO/GRANDE PORTE

KIDY LEVA PRÊMIO DIREÇÕES COM 
EFICIÊNCIA PRODUTIVA



“O setor calçadista 
brasileiro precisa 
de fatos novos, 
incentivar e celebrar 
a inovação como 
estamos fazendo aqui. 
O Brasil já é referência 
no setor calçadista 
internacional, mas 
é sempre preciso 
fomentar essas ações 
para que tenhamos 
referências positivas 

estimulando as 
empresas. É o nosso 
quarto troféu Direções, 
o que demonstra 
a seriedade com a 
qual encaramos a 
inovação na empresa e 
também a iniciativa da 
Abicalçados.”

André Henz 
Gerente de Produto da 
Kidy
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A busca pelo pertencimento, por  novas 
experiências e pela realização de desejos 
através do consumo tem motivado 
mudanças na maneira com que as pessoas 
consomem.

Abertos a novidades e em busca de algo 
que os façam se sentir únicos, os novos 
consumidores estão desafiando as marcas 
a se posicionarem de maneira inovadora 
e mais próxima. O novo cenário, também 
impulsionado pelo crescimento do mercado 
on-line, instigou a Usthemp, de Lajeado/RS, 
a criar o projeto Usthemp Co-creation, que 
oferece aos consumidores a possibilidade 
de personalizar seus produtos, criando suas 
próprias estampas. 

Reconhecido, pela segunda vez, como 
melhor case de Design no Prêmio Direções, 
o projeto dá aos clientes um calçado único, 
customizado por eles próprios. Para isso 
é possível escolher entre as modalidades 
DIY, na qual o consumidor cria a sua própria 
estampa e envia para a Usthemp produzir 
um calçado exclusivo; e Illustrate, em que o 
cliente cocria a estampa junto com a equipe 
de ilustradores da empresa. 

Os resultados obtidos com o Co-creation 
estão sendo surpreendentes. Prova disso 

é que a empresa está desenvolvendo 
novos canais de comercialização e até 
uma nova ferramenta de personalização, 
mais prática e acessível ao público leigo. 
“A cocriação de estampas é um serviço de 
alta relevância para Usthemp, em função do 
percepção de valor do consumidor. Trata-se 
da tradução de sentimentos, uma paixão 
do cliente transformada em algo físico e 
de valorização superestimada. Esta é uma 
relação de branding que aproxima a empresa 
do cliente”, conta Fabiano Bladt, diretor da 
Usthemp.

Com a implementação das novas 
modalidades de cocriação, em 2016, a 
comercialização do Usthemp Co-creation 
aumentou em mais de 300% as vendas de 
calçados customizados em relação à média 
histórica dos anos anteriores, com uma 
rentabilidade por par de 180% superior a 
outras linhas da marca. O sucesso do projeto 
motiva objetivos ainda mais altos.

A empresa pretende agora ampliar sua 
presença no mercado, ingressando em 
novos canais e parcerias. Um próximo passo 
também será a versão em inglês e início das 
exportações, sempre visando a venda direta 
B2C.

DESIGN
MICRO/PEQUENO PORTE

USTHEMP CO-CREATION ABRE ESPAÇO
PARA A PERSONALIZAÇÃO



“Vencer o Prêmio 
Direções na Categoria 
Design é a confirmação 
de todo o esforço 
que colocamos em 
prática, significa que 
estamos no caminho 
certo. O prêmio é 
muito importante 
para o segmento, mas 
mais do que isso, é 
uma referência para 
a indústria olhar para 
esses cases e repensar 

a sua empresa de forma 
criativa e inovadora. 
Afinal, são esses cases 
que dão o norte para 
a indústria e esse é 
o objetivo do prêmio: 
fazer as empresas 
compartilharem 
seus conhecimentos 
e aprenderem em 
conjunto.”

Fabiano Bladt
Diretor da Usthemp
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DESIGN
MÉDIO/GRANDE PORTE

DIVERSÃO, SAÚDE E CONFORTO COM
O KIDY DRAGON’S GAME

Referência em inovação no setor calçadista, 
a Kidy recebeu pela terceira vez o 
reconhecimento como melhor case de 
Design de médias e grandes empresas no 
Prêmio Direções.

Fundada em 1990, em Birigui/SP, a empresa 
de calçados infantis está sempre atenta 
às mudanças de comportamento dos 
pequenos consumidores e traz em seu DNA 
a tecnologia, com o objetivo de oferecer 
produtos que proporcionem saúde, conforto 
e segurança para as crianças.

Oferecer momentos de diversão a seus 
consumidores também é uma prática da 
marca. Por isso, a Kidy lançou o Kidy Dragon’s 
Game, primeiro calçado infantil com game 
e realidade aumentada 3D. Lançado em 
novembro de 2016, após dez meses de 
desenvolvimento e testes, o calçado mescla 
inovação, design, conforto, ludicidade, 
qualidade e tecnologia.

Com um design irreverente e tridimensional, 
o Tênis Kidy Dragon’s Game simula a 
anatomia dos personagens, destacando 
asas, garras e escamas texturizadas, 

além do solado com LED que acende a 
cada passo da criança. Os tênis possuem 
também a exclusiva Tecnologia Respi-tec, 
que garante a circulação do ar dentro dos 
calçados, deixando os pés sempre secos e 
livre de bactérias.

Misturando o real e com a realidade virtual, a 
inovação possibilita a interação entre objetos 
gráficos e o ambiente real, chamando a 
atenção das crianças para a interatividade. 
“Um projeto tão especial e inovador como 
o Kidy Dragon’s Game mudou a forma de 
pensar de toda a equipe envolvida. Para 
produzir é diferente, para vender é diferente, 
para comunicar é diferente e para apoiar o 
lojista é diferente, tudo de forma especial 
para que o produto seja um sucesso nas 
lojas”, salienta André Henz, gerente de 
Produto da Kidy.

O planejamento inicial, segundo Henz, era 
de comercializar 20 mil pares mas até março 
de 2017, a empresa já havia colocado no 
mercado 80 mil pares, número quatro vezes 
maior do que o previsto em apenas cinco 
meses.



“O setor calçadista 
brasileiro precisa 
de fatos novos, 
incentivar e celebrar 
a inovação como 
estamos fazendo aqui. 
O Brasil já é referência 
no setor calçadista 
internacional, mas 
é sempre preciso 
fomentar essas ações 
para que tenhamos 
referências positivas 

estimulando as 
empresas. É o nosso 
quarto troféu Direções, 
o que demonstra 
a seriedade com a 
qual encaramos a 
inovação na empresa e 
também a iniciativa da 
Abicalçados.”

André Henz
Gerente de Produto
da Kidy
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Fundada em 2007 pela designer Priscila 
Callegari, a CIAO MAO é uma empresa de 
pequeno porte que tem como objetivo ser 
um sopro de inovação no design brasileiro 
de calçados. Com produções diferenciadas 
de calçados customizáveis, a empresa já 
fazia sucesso no mercado doméstico, tanto 
sucesso que o país ficou pequeno para a 
marca. Mesmo com uma estrutura enxuta 
e uma produção de forte caráter exclusivo 
de 7 mil pares anuais, a empresa decidiu, a 
partir de uma parceria com a Abicalçados no 
âmbito do Brazilian Footwear, partir para o 
competitivo mercado além-fronteiras. 

A designer fundadora da marca conta que 
desde a sua criação percebia-se um grande 
interesse de clientes estrangeiros que 
visitavam as lojas conceitos da CIAO MAO 
- atualmente três na cidade de São Paulo/
SP. “Alguns inclusive se tornavam clientes 
recorrentes que visitavam a marca sempre 
que estavam no Brasil.  Esse foi o primeiro 
indício de que a CIAO MAO tinha potencial de 
concorrer com marcas internacionais, já que 
esses clientes tinham acesso a consolidadas 
marcas do exterior”, explica Priscila.

O projeto de internacionalização, vencedor 
do Prêmio Direções 2017, teve o objetivo de 
marcar posição no mercado exterior com um 
produto de alta qualidade e valor agregado 
em design, fugindo da concorrência no 
preço. Priscila conta que o primeiro passo 
rumo ao mundo foi dado a partir do convite 
da Abicalçados para que a empresa 
participasse do grupo Embaixadores do 
Brazilian Footwear, formado por empresários 
que buscam formas eficientes de inserção 

e posicionamento de marca no mercado 
internacional. “Juntamente com este 
processo, a Abicalçados nos colocou em 
contato direto com a Apex- Brasil, que nos 
incluiu no projeto PEIEX (Programa para 
Qualificação a Exportação). Fizemos um ciclo 
de encontros com um técnico extensionista 
que nos auxiliou em um diagnóstico da 
empresa e nos primeiros passos para a 
sua estruturação para internacionalização”, 
recorda a designer.

A partir da qualificação, a empresa partiu 
para a criação de uma lista de mercados-
alvo. A primeira participação, com o apoio do 
Brazilian Footwear, foi na FN Platform (Las 
Vegas, Estados Unidos), em 2013. A segunda 
participação foi realizada com o apoio da 
Associação Brasileira dos Estilistas (Abest), 
na Premiere Classe Porte de Versailes (Paris, 
França), no mesmo ano. A participação nas 
feiras ainda concedeu um salto qualitativo 
para a empresa, que foi convidada para 
participar da  Coterie, em Nova Iorque, e da 
Premire Classe, em Paris. 

Os primeiros passos para a 
internacionalização, na prática, exigiram 
um investimento de R$ 150 mil, incluindo 
registro de marca nos Estados Unidos e 
Europa, produção de mostruário, material 
de divulgação, preparação e participação 
nas feiras. “Nas feiras, tivemos vendas 
satisfatórias e, sobretudo, uma exposição 
importante do produto. Todas as feiras 
abriram novos clientes, em média de três 
novos mercados em cada uma delas”, conta 
Priscila.

INTERNACIONALIZAÇÃO
MICRO/PEQUENO PORTE

CIAO MAO LEVA O SEU DESIGN
APURADO AO MUNDO



“Não tenho palavras 
para descrever o 
que significa receber 
o Prêmio Direções 
na Categoria 
Internacionalização. 
Trata-se do 
reconhecimento de 
um trabalho muito 
complexo, árduoe, 
muitas vezes, até 
assustador para o 
tamanho da nossa 
empresa. Adorei 

a iniciativa de 
disponibilizar os cases 
vencedores para o 
público. Cada qual 
com sua riqueza pode 
contribuir para as 
empresas aprenderem, 
se tornarem mais unidas 
e crescerem umas com 
as outras.”

Priscila Callegari
Diretora da Ciao Mao
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A Bibi, tradicional indústria de calçados 
infantis sediada no Rio Grande do Sul, 
recebeu o Prêmio Direções na categoria 
Internacionalização pela estratégia de 
inserção no Golfo Pérsico. De olho nas 
estatísticas, que mostram um mercado 
promissor, especialmente nos Emirados 
Árabes, considerado um país distribuidor 
de importações para toda a Região, a 
empresa buscou a parceria Apparel Group, 
empresa de tendência e moda global bem 
posicionada nas economias modernas dos 
Emirados Árabes, com franquias das marcas 
Nine West, Tommy Hilfiger, Kenneth Cole, 
Aldo & Tim Hortons entre outras, somando 
um total de mais de mil lojas. 

Segundo Nathália Brocker, analista de 
Exportação da Bibi, o primeiro contato com 
o grupo foi realizado na feira Expo Riva 
Schuh de 2008, em Riva del Garda, na Itália. 
Naquela oportunidade, foi realizado um 
pedido de mais de 3 mil pares do skatenis, 
famoso na época. Após um hiato de sete 
anos sem contato, receberam a visita dos 
compradores em outra feira internacional.  
Nathália explica que o objetivo era utilizar a 
abertura desse cliente como fortalecimento 
de imagem de marca no mercado e 
crescimento de vendas, o que não estava 
acontecendo nos últimos anos nos Emirados 
Árabes Unidos.  Assim, em abril de 2016 a 

Bibi iniciou a implantação da iniciativa, com 
realização de projeto arquitetônico, cotações 
de produção, envio de pedidos e material 
de divulgação e instalação de corners, 
inicialmente, em dez lojas do grupo árabe. 
“Hoje já estamos em 20 lojas e a nossa 
meta é, em 2018, abrir de duas a três lojas 
e, a partir de 2019 iniciar um trabalho de loja 
monomarca com o parceiro comercial. 

Além dos corners nas lojas dos Emirados, 
também foram instalados os mesmos 
produtos em outras localidades, juntamente 
a esse parceiro: Sharjah, Fujairah, Ras-al-
khaimah, Bahrain, Oman e Ajman. “Esses 
mercados poderão alavancar a presença 
de Bibi em demais países como Líbano, 
Egito, Israel, Turquia, entre outros”, justifica 
Nathália.

O potencial de presença da marca e de 
crescimento das vendas ficaram evidentes 
a partir dos números de pares vendidos, o 
que confirma a expansão do mercado e a 
eficiência da comercialização por meio de 
parcerias. 

PARES VENDIDOS POR ANO:
 
2014 - 16.944
2015 - 26.592
2016 - 43.536

INTERNACIONALIZAÇÃO
MÉDIO/GRANDE PORTE

BIBI INCREMENTA SUAS VENDAS PARA 
PAÍSES DO GOLFO PÉRSICO



“O Prêmio Direções é 
um reconhecimento 
importante, que 
busca reconhecer 
as empresas que 
inovam nas mais 
diferentes áreas e se 
tornam referências 
para outras. O nosso 
case, por exemplo, 
apontou um mercado 
forte e em expansão 
– o Golfo Pérsico – e 

certamente abrirá 
espaço para que outras 
empresas busquem 
a inserção naquela 
região. Dessa forma, o 
Prêmio é também um 
reconhecimento que 
ajuda a fazer o futuro do 
setor.”

Magnus Oliveira
Gerente de Exportação 
da Bibi



5º
 P

R
Ê

M
IO

 D
IR

E
Ç

Õ
E

S
 A

B
IC

A
LÇ

A
D

O
S

20
17

Depois de conquistar seu espaço no 
concorrido mercado internacional, a Ghetz, 
de Franca/SP, identificou que era o momento 
de realizar mudanças na sua identidade de 
marca, identificar o público-alvo da empresa 
e recriar a nova visão e missão da marca.

 A inspiração da marca Anatomic & Co 
nasceu da necessidade em aliar o conforto 
a uma tecnologia não vista no mercado 
europeu; a tecnologia Anatomic Gel®, 
desenvolvida para o movimento natural dos 
pés, com a exclusiva borracha gel. Fabricado 
no Brasil e desenhado na Ingraterra, trata-
se de um produto único, que hoje está 
presente em mais de 70 países, em especial 
na Europa, além do Japão, Austrália, Oriente 
Médio, Nova Zelândia, África do Sul, Ásia, 
Austrália e a América Latina. Todo esse 
trabalho resultou no reconhecimento pelo 
Prêmio Direções na categoria de Marketing.

Ao utilizar um cachorro no logo, a marca 
busca provocar uma emoção no consumidor. 
“O cão é o melhor amigo do homem, 
companheiro inseparável, assim é o sapato 
Anatomic & Co, a melhor companhia para 
o dia a dia do homem que quer o bem-
estar”, destaca Moema Pimentel, diretora 
administrativa da Ghetz. O objetivo da 
comunicação visual da marca, de acordo 
com Moema, é colocá-la no topo na escolha 
do consumidor, transmitindo seus conceitos 
de qualidade, tecnologia, bem-estar e 
estilo, refletindo ainda sua origem com as 
características do povo brasileiro. 

A diretora explica que a marca já vinha 

trabalhando com um cachorro em seu logo 
antigo, mas que precisavam de algo novo, 
contemporâneo e sofisticado. Daí surgiu a 
ideia de usar o mascote da empresa, um 
Jack Russell que vai trabalhar com seus 
donos todos os dias e foi carinhosamente 
apelidado de “Gerente de Motivação”. Dessa 
forma o novo logo e reposicionamento de 
marca representam um novo capítulo de 
sua história e a nova missão, que é fazer o 
sapato mais social do mundo, por isso o novo 
slogan “In good company”. 

Para identificar sua audiência, a Ghetz 
realizou ainda um estudo e identificou 
seus dois grupos, apelidados de “Comfort 
Charlie” e “Afluent Adam”. Seus perfis, 
ainda que diferentes, têm algo em comum: 
estão abertos a comprar marcas de outros 
países desde que tenham um apelo de 
sustentabilidade, fair trade (comércio justo), 
ética e qualidade. 

Com o novo posicionamento de marca, a 
prospecção em mídia social cresceu, o blog 
registrou mais visualizações, e o e-commerce 
foi remodelado. Para entender o impacto 
dessas mudanças, a empresa realizou uma 
pesquisa através do “Survey Monkey” e 
“Brand Tracker” sobre brand awareness.

O feedback foi excelente, a Anatomic & Co 
subiu 8 pontos em porcentagem em apenas 
um ano. Além disso, depois de muitos anos 
tendo sido nomeada, recebeu o Prêmio 
Marca do Ano no Reino Unido. 

MARKETING
MICRO/PEQUENO PORTE

GHETZ APOSTA NO REPOSICIONAMENTO DE 
MARCA PARA GANHAR O MERCADO



“Para a gente foi 
superlegal receber a 
premiação. Queríamos 
muito estar presentes 
na premiação - a 
equipe estava no 
escritório, localizado 
na Inglaterra -, pois a 
Abicalçados e Apex-
Brasil, especialmente 
por meio do Brazilian 
Footwear, nos ajudaram 
muito no processo 
do case vencedor, 
principalmente 
na agilidade com 
que foi efetuado. 
Estamos sempre 

atentos às ações do 
programa de apoio à 
exportação e temos 
orgulho de participar 
do crescimento do 
calçado brasileiro no 
exterior, onde existe 
uma concorrência muito 
forte e o poder de 
investimento também 
é muito alto. O Prêmio 
é um reconhecimento 
que respalda o que 
pensamos e passamos 
para a nossa equipe.”

Moema Pimentel 
Diretora Ghetz
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Com o objetivo de reposicionar a Loucos & 
Santos, criando um novo relacionamento 
com as consumidoras e entregando 
produtos que fossem verdadeiros objetos 
de desejo, o Bischoff Group apostou em 
um trabalho gradual e estratégico de 
fortalecimento e reinvenção da marca. 

Iniciado em 2015, o projeto promoveu uma 
ampla mudança em seus principais pilares: 
conceito, preço, produtos, distribuição, 
gestão e comunicação, aliando a percepção 
e a adaptação rápida ao dinamismo do 
mercado, fato que rendeu à empresa o 
Prêmio Direções na categoria Marketing.

Sediada em Igrejinha/RS, a Loucos & Santos 
nasceu, em 2011, com um propósito jovem e 
questionador, ligada ao universo cultural. Até 
2014, a marca tinha o universo teen, de 14 
a 18 anos, como seu público-alvo. “Naquele 
momento, entretanto, também podiam 
ser observados alguns pontos em que a 
Loucos & Santos estava se aproximando do 
perfil dos produtos da grife Jorge Bischoff 
(“marca mãe” do Bischoff Group). Além disso, 
após três anos no mercado, os resultados 
comerciais apontavam para a necessidade 
de mudanças”, conta Natália Bischoff, 
diretora de Marketing da Jorge Bischoff. 
Estava identificada, então, uma oportunidade 
de redefinir a personalidade da marca.

As pesquisas de mercado realizadas pela 
empresa indicaram que o trabalho deveria 

se voltar, principalmente, para consumidoras 
entre 25 e 35 anos. Com a definição de um 
novo público estratégico para o negócio, 
gerou-se a oportunidade de iniciar um outro 
ciclo. A partir disso, a empresa implementou 
um reposicionamento completo, criando 
novos conceitos de produtos, preços, pontos 
de venda e, sobretudo, na comunicação. 
O plano contou, fundamentalmente, com 
ações estratégicas de marketing para gerar 
uma nova percepção da marca e do produto 
pelas consumidoras.

Como resultado desse processo de 
reposicionamento, a Loucos & Santos 
passou a ganhar cada vez mais 
reconhecimento público como uma marca 
associada ao fast fashion, com conforto e 
custo acessível. Desde o início da estratégia 
de reposicionamento, em 2015, até o final de 
2016, o número de lojas exclusivas passou 
de 10 para 18, considerando o sistema de 
franquias e o e-commerce. As vendas na loja 
virtual Loucos & Santos, um dos exemplos 
que evidencia o crescimento da marca, 
cresceram 119% no faturamento entre 2015 
e 2016. Nas lojas físicas, houve um avanço 
de 125% em quantidade de peças vendidas 
nos últimos dois anos, com um crescimento 
de 140% no faturamento das lojas físicas de 
2014 para 2016. A nova identidade ainda 
levou a marca para a principal semana de 
moda do País e, em 2016, a Loucos & Santos 
criou peças exclusivas para o desfile da Helo 
Rocha no São Paulo Fashion Week 42. 

MARKETING
MÉDIO/GRANDE PORTE

UMA LOUCOS & SANTOS REPAGINADA



“Participamos de boa 
parte das ações da 
Abicalçados, uma 
entidade que tem papel 
muito forte na força 
do setor calçadista 
brasileiro. Nos 
inscrevemos em todas 
as edições do Prêmio 
Direções, tendo ganho 
quatro troféus, na área 
de Marketing. Ficamos 

muito animados com o 
case vencedor deste 
ano, que apresentou o 
nosso reposicionamento 
da marca Loucos & 
Santos, estratégia que 
foi trabalhada durante 
um ano e meio.”

Natália Bischoff
Diretora de Marketing 
da Jorge Bischoff
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Criada a três anos, a marca de calçados 
sustentáveis Insecta Shoes desde sempre 
soube do seu papel no mercado calçadista: 
conscientização. Em 2017, a empresa 
recebeu o seu segundo Prêmio Direções 
Abicalçados, desta vez na categoria 
Sustentabilidade. 

Com a proposta de unir o design a práticas 
que contribuem para um planeta mais limpo, 
mais verde, a marca não teve receio algum 
de firmar posição no setor, com calçados 
veganos e que utilizam materiais reciclados 
na sua composição, trazendo uma reflexão 
acerca da sustentabilidade ambiental e 
social para a sociedade. “Nosso propósito 
não é criar, comercializar um produto, e sim 
uma mensagem”, destaca Laura Maldosso, 
sócia da empresa.

Na sua produção, de caráter exclusivo, 
a empresa não utiliza qualquer resíduo 
de origem animal, praticando, além da 
reciclagem, o upcycling, que, diferente dela, 
não faz uso de  processos  químicos e 
grandes estruturas para que um material 
seja transformado em algo novo. Nesse 

contexto, a Insecta utiliza em todos os seus 
canais de comunicação um discurso em 
total sintonia com sua essência, buscando 
informar, conscientizar e reeducar o seu 
público sobre as práticas que, de  forma 
direta e indireta, contradizem a justificativa 
de sua existência.

Para dar o pontapé inicial no projeto que 
hoje é referência no segmento ecofashion 
nacional, foram investidos R$ 30 mil. Com 
isso, foi lançado o site da marca, junto 
de 100 pares de sapato, produção que 
foi vendida em dois meses. Em abril de 
2015, a marca inaugurava sua primeira loja 
exclusiva, em Porto Alegre/RS e, em fevereiro 
de 2016, a loja de São Paulo/SP. Em 2015, a 
Insecta Shoes faturou seu primeiro milhão. 
No ano seguinte o número cresceu 70%, 
chegando a R$ 1,7 milhão. Atualmente, 
a marca comercializa entre 500 e 600 
pares de sapatos por mês, sendo que 70% 
desse volume corresponde à loja virtual e o 
restante para as lojas próprias fixas e pop-
ups, bem como butiques especializadas no 
Brasil e mundo.

SUSTENTABILIDADE
MAIS DO QUE UMA MARCA, INSECTA SHOES 

É UM SOLDADO DA SUSTENTABILIDADE

MICRO/PEQUENO PORTE



“Nos sentimos muito 
valorizados com a 
conquista do Prêmio 
Direções na categoria 
Sustentabilidade, 
que é o pilar que 
sustenta a Insecta 
Shoes. Estamos muito 
orgulhosos por ter 
esse reconhecimento 
traçando um caminho 
não convencional. 
Ter esse espaço é 
fundamental para 
incentivar novas 
empresas a seguirem 

o mesmo caminho. 
O prêmio significa 
a consolidação da 
nossa parceria com a 
Abicalçados e, graças à 
entidade, conseguimos 
espaço, crescimento 
e motivação para 
continuar buscando 
o caminho do 
ecologicamente e 
humanamente correto.”

Laura Madalosso 
Diretora de Marketing 
da Insecta Shoes
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O conceito de Sustentabilidade tem como 
premissa o atendimento a três pilares: o 
ambiental, o social e o econômico. Foi com o 
pilar social que a Usaflex, empresa calçadista 
sediada em Igrejinha/RS, levou para a casa a 
5º edição do Prêmio Direções Abicalçados.

Com o nome Diversidade, Respeito e 
Valorização Humana, o case abordou a 
importância da gestão da diversidade, com 
base na dissolução das diferenças físicas, 
religiosas, filosóficas, de gênero etc. “Somos 
todos diferentes e promover a diversidade 
é valorizar essa condição. Mas é necessário 
ir além da constatação de que somos todos 
diferentes, é preciso identificar e corrigir 
as distorções, eliminando ou minimizando 
os possíveis mecanismos produtores de 
desigualdade”, destacou a Analista de 
Marketing Potira do Amaral.

O primeiro passo para o projeto foi fazer o 
mapeamento das minorias ou grupos de 
identidade social específica e propor ações 
de promoção da diversidade como fonte de 
adição de valor. A partir daí, as ações foram 

distribuídas para os chamados Comitês de 
Diversidade e de Sustentabilidade, criados 
em 2013. Em 2016, além das ações de 
capacitação e de conscientização, realizadas 
para todos os colaboradores, houve também 
ações específicas que envolveram as duas 
principais minorias ou grupos de identidade 
social específicos, verificados na empresa, 
durante o período: mulheres e deficientes, 
bem como a divulgação de suas políticas de 
relacionamento com os diversos públicos. 

As principais ações foram: Código de 
Conduta Usaflex, Projeto SER, Projeto 
Pé de Igualdade, Campanha Laço 
Branco, PUCCC – Programa Usaflex de 
Capacitação Continuada ao Colaborador e 
Compartilhando Ideias e Opiniões.

Além disso, a Usaflex criou um canal de 
denúncia para abusos ou desrespeitos 
referentes à questão da diversidade. A 
Ouvidoria, no site www.usaflex.com.br,  
está ligada ao Código de Conduta, uma 
publicação que traz conceitos sobre a 
importância do respeito à diversidade.

SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE SOCIAL VENCE O 

PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS

MÉDIO/GRANDE PORTE



“Para nós, é uma 
grande honra vencer 
a quinta edição do 
Prêmio direções, do 
qual já conquistamos 
quatro troféus. O 
reconhecimento da 
Abicalçados, além 
de respaldar que 
estamos no caminho 

certo, mostra que 
ações como a nossa 
são simples e com 
grande impacto social, 
podendo ser replicadas 
em outras empresas do 
segmento.”

Potira Amaral
Usaflex
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