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Abicalçados entrega
7º Prêmio Direções

DESTAQUES DA INDÚSTRIA CALÇADISTA SÃO PREMIADOS
Na noite de 25 de abril de 2019,
as melhores práticas da indústria
calçadista foram honradas com
o 7º Prêmio Direções, principal
premiação do setor. A cerimônia realizada no Espaço TAO,
em Novo Hamburgo/RS, reuniu
lideranças setoriais, empresários,
profissionais ligados à entidade
e imprensa para reconhecer as
histórias e os êxitos das fabricantes de calçados. Ao todo,
oito cases foram premiados nas
categorias Gestão Industrial,
Marketing, Internacionalização,
Design e Sustentabilidade, além
dos jornalistas responsáveis pela
melhor matéria setorial escrita ao
longo de 2018.
O Prêmio Direções é uma ação
que objetiva fortalecer a imagem
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do setor calçadista brasileiro,
dando visibilidade e reconhecimento nacional às empresas
que investem em boas práticas.
“Nossa indústria reúne inúmeras
histórias inspiradoras esperando
para serem contadas. O Prêmio
surge da necessidade de promover essas narrativas e valorizar o
que está sendo feito de melhor
em diferentes áreas, e que podem
motivar o restante do setor”,
afirma o gestor de Projetos da
Abicalçados, Cristian Schlindwein,
destacando o tema dessa edição
“Conquistas que inspiram novas
direções”.
Entre as histórias contadas,
colaborações com outros tipos
de negócios, como a Öus, que
destacou-se com uma ação em

parceria com uma hamburgueria
de Curitiba, e a Elef Shoes, que
buscou em um mestre de yoga
inspiração para novos modelos.
Práticas em prol de preocupações socioambientais também
foram exaltadas, são os casos da
Savelli e da Ipadma, premiadas
na categoria Sustentabilidade. O
design autoral da Bléque Design
for Life foi reconhecido pelo uso
de matérias-primas inovadoras
e a criatividade foi premiada por
meio de uma ação de marketing
de pouco investimento e muito
retorno para a Pimpolho. Grandes
empresas que sobressaem no
mercado internacional e na gestão da produção também foram
agraciadas com o troféu Prêmio
Direções, são os casos da Usaflex
e da Vulcabras Azaleia.
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“Onde está

Estética
controversa é
expressão que
vai além do
dad sneaker
Mary Silva*
mary.silva@gruposinos.com.br

gucci

Vencedor Gestão Industrial Médio/
Grande porte - Luis Otávio Goi Júnior
(Vulcabras Azaleia)

Vencedor Marketing Médio/Grande
porte - Caroline Souza (Pimpolho)

louiS
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As transformações de consumo
e digital que vivemos nos últimos
anos vêm provocando mudanças
profundas no mercado global
de moda. Ganha voz um novo
perfil de influenciadores –
inseridos em uma geração que
valoriza experiências e levanta
a bandeira da diversidade. A
ostentação é ato fora de contexto
e a sustentabilidade vira pauta
prioritária. Em movimentos
múltiplos, a inovação parte das
ruas, das redes sociais e, por vezes,
das mentes criativas que assinam
as mais importantes etiquetas do
mundo.
Representando esta mistura
generalizada, calçados com
estética controversa se tornam
protagonistas em coleções dos
mais variados estilos. Os “feios”,
“esquisitos” e “desgastados” são
apresentados em grande escala,
tendo os tênis como principal
referência. A partir da construção
original, o streetwear remonta
o clássico, agigantando solados,
achatando e recortando cabedais,
esticando canos ao extremo e o que
mais a imaginação permitir. E vem
muito mais por aí.
“É importante compreender
que os criativos acompanham a
força mercadológica dos jovens.
Esta ideia de rebeldia no visual
é para mostrar que tem muita
coisa errada, muitas questões
sociais a serem resolvidas. É uma
bagunça organizada”, explica a
coordenadora da especialização
em Design Estratégico e docente
do curso de Design de Moda da
Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos), de São Leopoldo/
RS, Paula Visoná. “É a nova
geração de consumo perguntando
‘onde está o futuro que nos
prometeram?’”, complementa ela.
*Colaborou Nelson Zimmer.

Balenciaga
O famoso Triple X,
da Balenciaga, que
ganhou o mundo,
coração e pés das
fashionistas

Linguagens marginais
Muito antes de chegarem às fashion weeks e feiras
calçadistas, os chamados dad sneakers já haviam espalhado
suas raízes na cena urbana, segundo Paula Visoná. “Existem
movimentos que estão à margem do massivo e têm seu
comportamento tratado de forma mais crua pelos criativos
que estão próximos. Neste sentido, há a expressão de uma
linguagem que busca por representação e acaba chamando a
atenção do mainstream”, diz.
Quando estes conceitos são apresentados ao
público, geram-se novas propostas, mais palatáveis
mercadologicamente. “Isso existe na moda desde os anos
1920, com as subculturas do movimento urbano, que
precederam o fenômeno das tribos. Hoje é muito diferente de
épocas como os anos 1970 e 1980, por exemplo. Não há mais
grupos demarcados. Temos algo bem mais efêmero”, pontua a
especialista. Ela chama a atenção para o fato de que, se antes a
roupa definia a personalidade de alguém, hoje o visual passa
a ser visto de forma ainda mais abrangente.

Ponto de vista
comercial
Não é por acaso que os tênis puxam
a frente de todo este discurso. Para a
docente, o calçado é um ícone pela sua
importância através do tempo e dos
espaços em que circula. “Eles permitem
várias sobreposições de linguagens,
pois estão em diferentes contextos e
são portadores de mensagens. Hoje a
mensagem é que está tudo muito confuso,
com grandes modificações culturais. Os
movimentos estão se misturando e os
tênis nos mostram isso”, afirma. Em busca
de originalidade, cada marca lança suas
leituras, incrementando o leque de opções
incomuns que fazem a felicidade da tribo
mais democrática do mundo: os seguidores.

REPORTAGEM SOBRE
O CONSUMO NO
FUTURO LEVA TROFÉU

Vencedor Marketing Micro/Pequeno
porte - Vinícius Moog (Elef Shoes)

Vencedor Design Médio/Grande porte Robson Sakamoto (ÖUS)

Vencedor Design Micro/Pequeno porte Renata Negrão (Bléque)

Vencedor Internacionalização Médio/
Grande porte - Jefferson Berz (Usaflex)

Vencedor Sustentabilidade Médio/
Grande porte - Priscila Amaral e Indianara Polo (Savelli)

Vencedor Sustentabilidade Micro/Pequeno porte - Sirlei Feiten (Ipadma)

A matéria setorial do ano
de 2018 foi escrita pelos
jornalistas Mary Silva e
Nelson Zimmer para o jornal
Exclusivo, veículo tradicional
do segmento calçadista
brasileiro. Sob o título “Onde
está o futuro?”, a reportagem
ouviu especialistas no
tema e abordou as
mudanças no perfil do
consumidor contemporâneo,
menos preocupado
com ostentação e mais
consciente ambiental e
socialmente, e como se
dá o impacto dessa nova
percepção de mundo no
design e na estética dos
produtos.

Melhor matéria - Mary Silva e
Nelson Zimmer (Jornal Exclusivo)
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VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

GESTÃO INDUSTRIAL

Vulcabras Azaleia incrementa
produção com gestão inovadora
MESMO EM UM
CENÁRIO ECONÔMICO
DESFAVORÁVEL, A
VULCABRAS AZALEIA
DO CEARÁ, ONDE
EMPREGA MAIS DE 8
MIL COLABORADORES,
CONSEGUIU
INCREMENTAR SUA
PRODUÇÃO EM 11% NO
PERÍODO DE 2016 E 2018.
O fato se deu através do investimento em ferramentas que
melhoraram a produtividade. O
case de sucesso começou a ser
implantado em 2016, como forma
de melhorar os resultados adversos do período de 2010 e 2015.
Nesse ínterim, uma consultoria
financeira realizou uma atividade
de melhoria na empresa, buscando reduzir custos e torná-la mais
rentável.
O diretor de produção, Wilson
Geraldo Guarniere, conta que foi
criado um círculo virtuoso, focado
em criar uma cultura para que
todos os colaboradores fizessem
parte do processo, este ligado
ao conceito Lean (manufatura
enxuta).

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
Dentre os programas que foram
implementados, o 5s, a escola da
qualidade, a área de melhoria
continua, os comitês internos, as
áreas de reciclagem e reuso e os
programas de qualidade foram
primordiais para melhoria dos
resultados.
A Vulcabras Azaleia criou, ainda, uma área específica para
reciclagem de materiais, reutilizando-os para o desenvolvimento de componentes de outros
produtos. A área de reciclagem
aproveita desde resíduos de
EVA e termoplástico existentes
até sacos plásticos rasgados e
copos descartáveis. Ainda com o
objetivo de reduzir desperdícios,
a empresa investiu em melhorias

no maquinário, com o intuito de
ajustar cortes e encaixes, bem
como em automatização.
A utilização de recursos naturais
foi outro foco do projeto, sendo
que toda a água utilizada pela
empresa em lavagens e limpezas
realizadas em tanques, reservatórios e áreas de tratamento,
passou a ser reaproveitada para
irrigação e uso em sanitários. O
uso de energia elétrica caiu com
a instalação de lâmpadas LED em
todo o parque fabril.
ESCOLA
Visando desenvolver colaboradores cultural e operacionalmente, a
empresa criou a Escola de Qualidade e o Programa de Lideranças
(Prodel), com cursos de formação
de analistas, auditores, líderes e
multiplicadores.
RESULTADOS
Com as ações implementadas,
a empresa obteve, nos anos de
atualização, renovação e transformação industrial, resultados
muito positivos e avanços que a
tem auxiliado a ser competitiva
no mercado. Segundo Guarniere,
entre 2016 e 2018 a produção aumentou 11%, os acidentes relevantes diminuíram 61%, a economia
com água chegou a 20,4% e as
devoluções caíram quase 20%.

4 - PRÊMIO DIREÇÕES 2019

VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

MARKETING

Nana, neném: sapatinhos
embalam sono de recém-nascidos
E SE, ALÉM DE
ESQUENTAR OS PÉS DO
BEBÊ, OS SAPATINHOS
TAMBÉM AQUECESSEM
O CORAÇÃO,
ACALMANDO E
AJUDANDO NO SONO
DO RECÉM-NASCIDO?
Foi isso que a Pimpolho, de Vila
Velha/ES, que é referência na venda de calçados infantis, conseguiu
ao colocar no mercado os sapatinhos de Canção de Ninar. Voltados à fase intitulada pela marca
como “Bem-Vindo ao Mundo”, que
abrange pequenos de 0 a 7 meses, o produto visa levar o digital
para a sola dos pés, proporcionando momentos de interação
entre pais e crianças. “Pensamos
em um produto do jeitinho que os
pais gostam: estiloso e confortável, mas com uma surpresa, levar
um momento de interação musical
entre mães, pais e bebês”, conta a
gerente de marketing da Pimpolho, Caroline de Souza.
Os calçados feitos com foco no
conforto daqueles que ainda
nem caminham vêm com um QR
Code (código de resposta rápida,
em português), que é facilmente
escaneado pela maioria dos smartphones. Basta o usuário aproximar o leitor de QR de seu telefone
ao ícone presente na sola dos
sapatinhos para que canções de
ninar comecem a tocar. Também
é possível acessar o código pelo
aplicativo da marca, que além
desse campo, oferece um diário de
amamentação e de alimentação
dos pequenos e textos escritos por
especialistas da área da saúde.
CRIATIVIDADE
Em meio à crise econômica
brasileira, que gerou baixas aos

negócios da indústria calçadista, a Pimpolho buscou uma
maneira criativa e quase sem
custo para impactar seus consumidores. Os resultados são
palpáveis! Em 2018, a empresa
teve um aumento de 10% nas
vendas em comparação com
o ano anterior, apesar das
quedas do setor, o que levou a
marca a manter o produto entre
seus lançamentos no início de
2019. Em janeiro deste ano, os
calçados da faixa etária alcançaram mais 30% de crescimento
em comparação ao mesmo mês
do ano passado. Além disso, os
sapatinhos do projeto geraram
grande interesse de mídia tradicional e muito engajamento nas
redes sociais.

Para chegar a esses números, a
Pimpolho investiu também em
treinamentos com vendedores a
partir de um vídeo sobre o produto e produziu displays explicativos para os pontos de vendas.
“O objetivo principal do projeto
é proporcionar às mamães e
aos bebês um momento único
de interação, carinho, conforto e
tranquilidade. O QR Code oferece
músicas pensadas para relaxar,
utilizando recursos tecnológicos
muito fáceis e práticos”, comenta
o gerente Nacional de Vendas da
Pimpolho, Allan Busto. “A experiência vai além de um sapatinho
para calçar a criança: oferece
uma experiência prática-digital
e emocional sem aumento de
custo”, completa Caroline.
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VENCEDOR MICRO/PEQUENO PORTE

MARKETING

Liberdade e veganismo
inspiram produção de calçados
UM NOVO FORMATO
DE NEGÓCIO, COM
DNA JOVEM E
CONTEMPORÂNEO E
RAÍZES FIRMADAS NA
SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL É O
QUE PROPÕE A ELEF
SHOES
A empresa de São Leopoldo/RS,
idealizada pelo especialista em
Comércio Exterior Vinícius Moog,
foca em calçados autênticos produzidos em um sistema responsável. A Elef utiliza sobras da indústria
calçadista do Vale do Sinos, como
retalhos de couro e tecido, que
geralmente são descartadas. Os
solados são feitos de borracha
natural e borracha reciclada, desenvolvido com resíduos de pneus,
garrafas pet e sobras de produtos
do setor. “Nos propusemos a ir além
de vender calçados, abraçando
conceitos como o cuidado com
o planeta e as pessoas. Nossa
bandeira? Reciclamos a borracha
do nosso solado, utilizamos couro
descartado pela indústria e reduzimos impactos no meio ambiente
com ações coletivas e limpas”,
conta Moog.
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Em 2018, cerca de um ano após
lançar seu primeiro modelo, o
Hamlet, a Elef Shoes decidiu
ampliar sua linha de produtos,
atenta ao comportamento dos
consumidores e ao crescimento
de novos mercados. Ao identificar o aumento da preferência
dos brasileiros por estilos de vida
mais saudáveis e conscientes, o
que coincide com o propósito da
marca, a microempresa calçadista buscou no veganismo e na
prática da yoga se aproximar de
públicos com os quais tem afinidade. Para isso, firmaram parceria
com Carlo Guaragna, mestre de
yoga, filosofia que trabalha corpo
e mente, e influenciador digital da
prática. Foram criados dois novos
modelos pensados para adeptos
do veganismo (prática contrária à
qualquer exploração animal) e de

uma vida saudável e equilibrada.
“Trouxemos o Carlo para dentro
do nosso estúdio de criação para,
juntos, darmos vida à coleção.
Disso, saiu o SeleraPrana e o
SeleraGuna, modelos produzidos
com lonas de descarte, nas cores
preto e cru, e pensados para
serem práticos e confortáveis”,
relata Moog.
Para simbolizar a liberdade,
conceito valioso nos estudos e
práticas da yoga, os calçados
vêm acompanhados de cinco
pares de cadarços de cores diferentes, para que os consumidores
possam finalizar a confecção do
seu próprio tênis ao recebê-lo em
casa. As cores são relacionadas
aos quatro elementos presentes na natureza: terra, ar, água
e fogo. Essa variação de cores
de cadarços ainda permite ao
cliente variar a cada dia, sem
necessidade de comprar um novo
modelo. Em uma semana após o
lançamento, todo o tecido arrecadado pela marca foi utilizado
com a venda de 200 pares, o que
demonstra a importância da criação. “Este público, no segmento
de calçados, tem poucas opções
disponíveis no mercado brasileiro.
Ao ampliar a linha de produtos, a
Elef passou a brindar os adeptos de um estilo de vida mais
saudável com calçados feitos em
sintonia com os princípios que
seguem”, conclui Moog.

VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

DESIGN

Cerveja de verdade
até na sola do pé
UMA COLLAB
CHEGOU PARA
MATAR, LITERALMENTE,
A SEDE DE QUEM
BUSCA PRODUTOS
INOVADORES.
Desafiada pelo delicado cenário
econômico brasileiro, a ÖUS resolveu dar “um rolé” por outras bandas, inspirada e influenciada pelo
seu DNA do skate e da cultura de
rua. Do “rolé” nasceu a parceria
com a hamburgueria, também
curitibana, Whatafuck. “Notamos
que, em paralelo à crise no setor
calçadista, nas ruas, especialmente as de Curitiba, o segmento
de hamburguerias e cervejarias
artesanais não passava por crise
alguma. Pelo contrário, o consumidor estava decidido a pagar
mais para consumir algo melhor,
mais saboroso e com a exclusividade do artesanal. E foi com essa
percepção que desenvolvemos
um projeto de colaboração que
ofereceu cerveja de verdade até
na sola do pé”, conta o cocriador
da ÖUS, Rafael Narciso.
De forma inédita em nível mundial, a collab Öus x Whatafuck
lançou o tênis Ueno Whatafuck
Imperial. O produto misturou o
bagaço do malte pilsen resultante do processo de fabricação
da Fucking Beer, vendida pela
Whatafuck, com a borracha do
solado, o que resultou na pigmentação natural da borracha. O
tom marrom obtido apresentava
pequenos pedaços da própria
cevada, conferindo um aspecto único ao solado dos tênis. O
cabedal dos tênis foi feito em
nobuck, em tonalidade muito próxima à da cerveja, e o rótulo da
bebida foi estampado em toda a
forração e também nas palmilhas.

DESAFIOS
O desenvolvimento do projeto se
deu em parceria com a marca
escolhida e com os fornecedores do solado. Na colaboração,
foi possível alinhar a retirada do
bagaço de cevada da cervejaria e também a participação
da empresa de componentes,
que fazia a mistura necessária e
prensava com a borracha. Mas o
processo de produção também
teve alguns problemas, ou “tretas”,
na gíria skatista. Um dos principais desafios foi secar o bagaço
antes de enviar para a fábrica de
solado. “Esta etapa era feita no
fogão da casa do proprietário da
hamburgueria, pois não há, tanto
na cervejaria quanto na fábrica de
sola, nenhum processo industrial
para secar este tipo de material,
que costuma ir diretamente para o
lixo”, relata Narciso.
Sob o slogan “Cerveja de verdade
até na sola do pé”, a novidade foi
lançada, em 26 de julho de 2017, na
própria Whatafuck, que entrou de

cabeça na parceria: ao comprar
o produto, o cliente ganhava
vouchers no valor dos tênis para
consumir em hambúrgueres e cerveja na loja. “A ideia foi amplamente comentada e apreciada pelo
nosso consumidor, assim como pelo
público amante de cervejas especiais”, comemora Narciso. O Ueno
Whatafuck Imperial foi produzido
inicialmente em uma série de 80
pares e, na sequência, foi comercializado por cerca de 80 lojas em
todo o Brasil. O projeto inovador
coloca, mais uma vez, a ÖUS em
evidência quando o assunto é
“pensar - e agir - fora da caixa”.
Genuinamente brasileira, a marca
de calçados foi criada em agosto
de 2008, norteada pelo conceito
de “pares ímpares”, o que faz com
que a empresa lance um novo
modelo a cada seis dias, buscando materiais nos mais diferentes
lugares - seja em bancos de carros ou sofás antigos - para oferecer tênis únicos. Mais um “rolé”
irado com a assinatura da ÖUS.
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VENCEDOR MICRO/PEQUENO PORTE

DESIGN

Moda com alma
brasileira e propósito
UMA MODA FEITA
COM PROPÓSITO,
COM OLHAR
SOCIOAMBIENTAL
DO INÍCIO AO FIM DA
CADEIA PRODUTIVA.
Uma moda que se utiliza de
matérias-primas sustentáveis e
de baixo impacto ambiental, que
busca dar voz a comunidades um
tanto esquecidas e a pequenos
produtores. Esta é a moda da
Bléque Design for Life, marca
de Campinas/SP, que vem
conquistando consumidoras
mundo afora por valorizar o design
brasileiro e a cadeia produtiva justa
e humanizada. “A Bléque nasceu
da vontade de fazer diferente, de
dar ressignificado às coisas que
antes eram descartadas”, afirma a
diretora criativa, Renata Negrão.
O início das atividades da empresa,
em agosto de 2017, foi em meio
a desafios e incertezas quanto
à disponibilidade de materiais
sustentáveis e até mesmo à
aceitação dos produtos pelo
mercado. Mas a disposição de
fazer acontecer levou à descoberta
sucessiva de novas fontes de
matérias-primas em diversos estados
brasileiros e, mais recentemente,
no exterior. No último ano, a Bléque
ajudou em torno de 200 famílias que
vivem da piscicultura.
Além de conferir um toque especial
aos produtos, as principais
matérias-primas utilizadas – o
couro de pirarucu e de tilápia –
carregam um traço ainda mais
marcante: ambos são isentos de
cromo, certificados por órgãos
governamentais e subprodutos da
pesca controlada. Renata explica
que a pesca do pirarucu é feita por
comunidades ribeirinhas e indígenas
da Amazônia uma vez por ano, em
período determinado pelo Ibama. O
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curtimento e o tingimento do couro
são realizados em um curtume de
Três Rios/RJ, obedecendo a critérios
ambientais. Já a tilápia é cultivada
por uma família de Pindorama/SP,
que vende a carne e processa a
pele. Outra matéria-prima utilizada
é a seda pet, produzida por
pequenos produtores de Maringá/
PR. Trata-se de um material feito de
garrafa pet reciclada e fios de seda
de casulos rejeitados, mostrando
que há beleza em materiais fora
dos padrões.
NOVAS MATÉRIAS-PRIMAS
“Transformamos em moda o que
antes era descartado de forma
incorreta, poluindo nossos rios.
A tilápia e o pirarucu se tornam
produtos, e agora estamos
começando a trabalhar com a
fibra de banana e de abacaxi”,
conta Renata. Feita a partir
da folha de abacaxi, a fibra
de abacaxi, importada das
Filipinas, é um resíduo natural
cujo processamento gera
renda adicional a comunidades

agrícolas, além de ser isenta de
substâncias químicas e necessitar
menos água no processo
produtivo. Já a fibra de bananeira,
processada por uma pequena
família de São Francisco do Sul/
SC, é feita do caule da bananeira
e extraída de forma sustentável,
após a árvore dar frutos.
Todo essa preocupação
socioambiental vem sendo
reconhecida: a produção inicial,
que era de 350 produtos por
coleção, passou para 450 em
2018, e a expectativa é chegar a
1,2 mil em 2019. Além de realizar
50% das vendas diretas através
de seu site (www.bleque.com.br),
a Bléque está presente em lojas
multimarcas de alto padrão de
São Paulo, Campinas, Goiânia e
Curitiba. No exterior, é possível
encontrar a marca em Dubai,
Bruxelas, Paris e Buenos Aires.
Os mercados já conquistados
motivam a marca paulista a ir em
frente e comprovam que a moda
com propósito chegou para ficar.

VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

INTERNACIONALIZAÇÃO

Inspiração nacional para
ganhar mercado internacional
DEPOIS DE GANHAR
MAIS TERRENO NO
BRASIL, A USAFLEX
BUSCOU INSPIRAÇÃO
EM SUA ESTRATÉGIA
NACIONAL, DE LOJAS
EXCLUSIVAS, PARA
ABRIR NOVAS FRENTES
NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL
Motivada pela venda de 69% do
controle da operação para a WSC
Participações S/A, empresa controlada pelo fundo de Private Equity
Axxon Group de Igrejinha/RS, em
dezembro de 2016, a empresa deu
um passo importante para o projeto
de internacionalização da marca.
Depois da criação do planejamento
estratégico para a área internacional, com a implementação do
departamento de exportação, foi
a vez de elencar quatro mercados
prioritários para receber o projeto
de licenciamento de lojas. Foi, então, que Bolívia, El Salvador, Costa
Rica e Israel ganharam papel de
protagonistas na exportação.
Embora a marca tenha a exportação em seu DNA, a internacionalização foi motivada, inicialmente,
como uma oportunidade. Segundo
Jefferson Berz, gerente de exportação da Usaflex, a virada de mesa
se deu em 2016 e foi reafirmada em
2018, quando a empresa iniciou o
processo de licenciamento de lojas
Usaflex nesses mercados internacionais considerados chave. “Com
o know-how aplicado no mercado
interno, onde operamos por meio
de franquias desde 2016, iniciamos o
projeto de lojas licenciadas internacionais”, destaca Berz, citando que
no Brasil são 176 lojas franqueadas.
O processo das lojas exclusivas da
marca no exterior iniciou em 2013,

na modalidade de loja fidelizada,
com parceiros da Bolívia e da Costa
Rica. As operações de três unidades, sendo uma na Bolívia e duas
na Costa Rica, eram tratadas sem
grande controle e acompanhamento. Sendo assim, a primeira medida
na implementação do plano de
lojas licenciadas internacionais, em
2018, foi a formalização do projeto
com os atuais parceiros e a adequação das lojas já existentes aos
novos conceitos de loja Usaflex.
Com o apoio e o acompanhamento
do setor de exportação, em 2018,
foram inauguradas duas unidades
em Israel e uma unidade em El
Salvador. Em paralelo, deu-se continuidade às operações na Costa
Rica e na Bolívia, onde foram instaladas mais três unidades em terras
costarriquenhas e uma na Bolívia.
Os licenciados, então, receberam,
treinamentos e capacitações. Também foram traçadas estratégias
específicas para cada mercado,
que incluíram ações de relacionamento com o consumidor, encontros
com influenciadores, campanhas,
ações de promoção de imagem e
de trade marketing. Além disso, em
2018, na Costa Rica e em Israel, foram criadas plataformas de vendas
on-line das marcas para os países,
com a administração das vendas
realizadas pelos licenciados. Já em

El Salvador, está prevista a expansão das operações com a abertura
de mais uma unidade em 2019.
RESULTADOS
A formatação do departamento de
exportação e, por consequência, a
implementação das lojas internacionais licenciadas proporcionaram
ganhos tangíveis e intangíveis à
empresa. Destaca-se como ganho
tangível o aumento do volume monetário no período e, como intangível, o valor percebido de marca nos
mercados. Todas as ações realizadas a partir do novo planejamento
estratégico contribuíram para a
ampliação da participação global
da marca, que nos anos anteriores
exportava para 20 países e contou
com um acréscimo de mais 20 destinos ao longo de 2018. A receita total com as exportações aumentou
em aproximadamente 60% em 2018,
na comparação com 2017. Bolívia
e Costa Rica tiveram um crescimento nas vendas de cerca de
70%, enquanto Israel e El Salvador
praticamente triplicaram o volume
de produtos no mesmo período.
O sucesso das operações através
de lojas licenciadas está se tornando um catalisador para novos
investimentos em âmbito internacional: a empresa projeta abrir 13
lojas licenciadas no ano de 2019,
e 15 lojas em 2020.
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VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

SUSTENTABILIDADE

Calçados sustentáveis
por um mundo melhor
O PROJETO IPADMA
NASCEU DE UMA
NECESSIDADE DE
MELHORAR O AMBIENTE
DO PLANETA EM QUE
VIVEMOS, MAS FOI
ALÉM, CONCEDENDO
RESULTADOS
COMERCIAIS
IMPORTANTES PARA A
EMPRESA.
Reflexo de uma gestão com crescimento orientado pela sustentabilidade apareceram no aumento
da participação da Ipadma
dentro dos números gerais de
faturamento da Levine Calçados,
indústria calçadista com sede
em Três Coroas/RS e detentora
da marca. Em 2017, a Ipadma
representava 27% do faturamento
da empresa, número que pulou
para 80% no ano passado. Em
quantidade de pares, o Projeto
Ipadma cresceu 271% de um ano
para o outro, comprovada pela
evolução do faturamento anual,
que acompanhou esses números
com crescimento de 267%.
O início de 2017, a Ipadma revendia em sete lojas multimarcas,
concentradas em dois estados
brasileiros - São Paulo e Rio de
Janeiro. No final de 2018, o número de pontos de venda cresceu
para 36 lojas, espalhadas em 11
estados.
Na questão de emprego e renda,
de 2017 para 2018 o projeto vencedor incrementou seu quadro
em 33%, com aumento salarial por
mérito e acima do instituído pelo
dissídio da classe.
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O case aponta, também, que entre 2017 e 2018 a empresa reduziu
o consumo de energia elétrica
em 200kWh por mês, mesmo com
aumento considerável de sua
produção. Para 2020, a meta é
instalar energia solar.
HISTÓRIA
A sócia diretora da empresa, Sirlei Feiten, conta que os
calçados Ipadma nasceram no
chão de fábrica, aproveitando
o couro excedente da indústria,
os restos de couro, combinados com materiais reciclados
e renováveis. “Entendemos que
uma atividade econômica deve
estar associada à qualidade de
vida e bem-estar da Equipe, dos
fornecedores e dos consumidores. De nosso primeiro modelo
Ipadma até aqui, praticamos o
design sustentável, criando produtos com estética, ergonomia e
conforto, que produzam impacto

social positivo, com o mínimo de
desperdício de matéria-prima e
sem prejuízo ao meio ambiente”.
Na Ipadma, o cuidado é tanto
que até a embalagem é sustentável. Na hora de embarcar
para os lojistas, a empresa utiliza
caixas de papelão ondulado,
que são produzidas com 80% de
materiais reciclados, compostas
por outras caixas já utilizadas e
jornais velhos, que são recicláveis
e biodegradáveis.
LANÇAMENTOS
Em 2018, a Ipadma lançou o IPADMA|VEG, uma linha de calçados veganos com materiais sustentáveis
e renováveis, feitos por demanda para lojistas e consumidores
adeptos à essa filosofia de vida;
e o BIOHÍBRIDO, primeiro calçado
conceito brasileiro a combinar biodesign com materiais reciclados,
ainda em fase de testes.

VENCEDOR MICRO/PEQUENO PORTE

SUSTENTABILIDADE

Capital humano é
destaque na Savelli
APOSTANDO NO
DESENVOLVIMENTO
DO CAPITAL HUMANO
E O SEU IMPACTO
TANTO NA EMPRESA
COMO NA SOCIEDADE,
A CALÇADOS
SAVELLI, DE FRANCA/
SP, SE DESTACOU
NA CATEGORIA
SUSTENTABILIDADE.
No total, o investimento da
empresa foi de R$ 350 mil e
abrangeu projetos de melhorias
dentro da própria estrutura, nos
aspectos ambientais e também
com viés social, gerando impacto
positivo na sociedade. Com
220 colaboradores, a empresa
conseguiu criar uma cultura
de voluntariado e desenvolveu
lideranças com projetos como
Deixe sua Luz Brilhar, que incentivou
funcionários a ler, assistir filmes,

participar de palestras e seminários,
terminar os estudos básicos ou
iniciar uma graduação, entre outros.
Ainda neste quesito, a Savelli criou
uma biblioteca com livros doados.
Foram mais de 2,5 mil horas de
leituras, pesquisas e participações
em cursos.
A empresa implantou também o
Programa 5S, com o objetivo de
melhorar o ambiente de trabalho e
a produtividade. Neste contexto, foi
criada uma comissão de avaliadores que, diariamente, circulavam na
fábrica para avaliar o andamento
do programa. Foram criadas equipes que recebiam notas e que, caso
alcançassem a média estipulada –
8 –, recebiam uma cesta básica por
participante ao final de cada mês.
CURSOS
Visando desenvolver seus colaboradores, a Savelli investiu em
cursos e palestras com uma equipe
interdisciplinar. Grande exportadora
de calçados, a empresa passou a
subsidiar cursos de inglês para os
seus colaboradores, com preços
simbólicos. A adesão foi considerada satisfatória. Outro destaque

foi o curso de pesponto, criado
para trazer o trabalho, antes 100%
terceirizado, para o ambiente da
fábrica, melhorando a qualidade
dos serviços e qualificando os colaboradores.
Buscando desenvolver os trabalhadores, em parceria com o Sindicato
das Indústrias de Calçados de
Franca (Sindifranca), a empresa
promoveu a participação em cursos
de reciclagem e capacitação (foto).
ACADEMIA DE LIDERANÇA
Foi pensada para que toda a
equipe tivesse a oportunidade de
se desenvolver como ser humano
e, assim, poder capacitar-se como
líder. O projeto se deu através da
contratação de uma consultoria
com docentes altamente capacitados.
VOLUNTARIADO
O projeto consiste em uma ação de
impacto social, no qual os funcionários foram convidados a indicar
instituições carentes e causas que
precisavam de auxílio. Em 2018,
ocorreram duas ações, uma visita
ao Lar de Ofélia e outra ao Orfanato Recanto Esperança. Para o asilo,
foram arrecadados e entregues 200
pacotes de fraldas e 80 kits com
creme hidrante e par de meias. Para
o orfanato foi doada uma tonelada
de alimentos.
“Mais do que pensar no impacto que as organizações têm no
campo da sustentabilidade e nos
seus pilares econômico, ambiental
e social, a nossa preocupação é
desenvolver as pessoas para que
elas encontrem as suas potencialidades e as apliquem da
melhor maneira na vida pessoal e
profissional. Com as nossas ações
de responsabilidade social, nós nos
aproximamos ainda mais da nossa
visão: “ser reconhecida como uma
empresa de excelência em calçados, processos e pessoas”, avalia a
gerente de marketing da empresa,
Priscila Amaral.
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QUEM PRESTIGIOU O EVENTO

Alexandre Matte Junior, Bianca Carniel,
Potira do Amaral, Jefferson Rodrigo Berz
e Marcelo Ferreira (Usaflex)

Caetano Bianco Neto (Abicalçados) e
Jeferson Santos (Couromoda)

Ismael Fischer e Anderson Cardoso Alves
(Bibi)

Etevaldo Zili, Alexandre Finkler (Abqtic) e
Moacir Berger (AICSul)

Larissa Schneider, Nelson Zimmer, Marcela Brown (Grupo Sinos)

Carolina Rostirolla e Maico Fabiano
Fernandes (Sebrae/RS)

Linda Pienis (Assintecal), Luis Otávio Goi
Júnir (Vulcabras Azaleia) e Silvana Dilly
(Assintecal)

Marcelo Kehl e Marco Kirsch (ACI)

Maria Laura Klein, Gabriela Klein, Elisabete Boes, Patrícia Klein, Ana Paula Klein,
Lisete Klein e Heitor Klein

Mauro Moraes, Jeferson Santos e Gilmar
Dalla Roza (Couromoda)

Paulo Griebeler (IBTeC), Heitor Klein (Abicalçados) e Cisso Klaus (Arezzo)

Priscila Amaral e Indianara Polo (Savelli)

EXPEDIENTE
TEXTOS E EDIÇÃO

Alice Rodrigues (Mtb 12.832)
Diego Rosinha (Mtb. 13.096)
Luana Chinazzo (Mtb 18.264)

FOTOS

Giovani Paim
Divulgação

Sérgio Gracia e Fernando Heinz (Kidy)
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Tatiana Ruppenthal e Juliano Mapelli
(Sindicato das Indústrias de Calçados
de Três Coroas)

PRODUÇÃO GRÁFICA
Gabriel Dias

