
R$ 296 mi
é o que a Usaflex pretende
faturar neste ano, ainda sem
considerar a ampliação do
parque fabril da empresa em
Igrejinha, no Rio Grande do Sul.

INVESTIMENTO

R$ 10,6
é o valor que a empresa pretende
aportar na ampliação do da sua
planta fabril. Serão adicionados
3 mil pares por dia à produção
após a conclusão do projeto.

PRODUÇÃO

27 mil
calçados são produzidos
diariamente pela Usaflex em suas
unidades fabris. A empresa conta
com 1.800 funcionários na linha
de montagem dos calçados,
mais outros 50 na administração.

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

FATURAMENTO

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Razão mais emoção
Você acha que empreender é coisa para duros e insensí-
veis? A ideia de que as pessoas que escolhem esse caminho
só serão bem sucedidas se forem frias, calculistas e insensí-
veis vem perdendo espaço em nossa cultura. Hoje, muitos
jovens - homens e mulheres - têm buscado criar seu pró-
prio negócio por paixão, por hobby e pelo prazer que o tra-
balho lhes proporciona. Este tipo de empreendedor, que
tem sido valorizado e divulgado como modelo de sucesso,
está deixando cada vez mais no século passado a imagem
tradicional do empresário como um senhor, de terno escu-
ro, sério e mal humorado, que comanda com pulso firme
um império industrial. De fato, há uma mudança de perfil
que acompanha a realidade. Para ser bem sucedido em
tempos de complexidade e incertezas, é necessário mais
que a capacidade lógica de administrar e gerir negócios. Se
o futuro é desconhecido e novo, a atitude empreendedora
deve valer-se de novos recursos cognitivos que ultrapas-
sam a razão pura e simples. É preciso estar envolvido inte-
gralmente, de corpo e alma, com o empreendimento. E a
emoção nunca esteve tão presente nos negócios como ago-
ra. Não sei se isso é causa ou consequência do aumento da
presença feminina no mundo dos negócios. Mas uma coi-
sa, a meu ver, tem sim relação com a outra.

A Babson School,
uma das mais expressi-
vas academias de em-
preendedorismo dos Es-
tados Unidos, abriu este
ano um curso de forma-
ção de liderança em-
preendedora onde uma
das competências consi-
derada essencial para o
empreendedor do sécu-
lo XXI é a ambidestria
cognitiva. Ou seja, a ca-
pacidade de usar a men-
te equilibrando as habili-
dades dos dois hemisfé-
rios cerebrais como as
pessoas ambidestras uti-

lizam as duas mãos para escrever ou para qualquer outra
atividade. No que se refere à liderança empreendedora, is-
so significa utilizar a capacidade de previsão (do hemisfé-
rio esquerdo do cérebro) e a capacidade de criação (do he-
misfério direito) de forma equilibrada nas tomadas de de-
cisões e, assim, implementar soluções que sejam social,
ambiental e economicamente sustentáveis no mundo
dos negócios. Essa abordagem propõe um modelo mental
que integra razão e emoção, pensamento e ação. A lógica
da criação permite que o empreendedor entenda que o fu-
turo não pode mais ser previsto em planilhas Excel, mas
que pode sim ser criado. Dificilmente as pessoas apreen-
dem a solucionar problemas considerando a emoção e
são até criticadas quando seguem esse caminho.

Esse tema tem sido abordado nas pesquisas neurocog-
nitivas que confirmam que a razão e a emoção são fun-
ções das lateralidades do cérebro humano. O hemisfério
esquerdo é, sim, o que responde pela mente analítica,
atende pelos aspectos lógico e racional no modo de perce-
ber e interpretar mundo. É linear, objetivo e critico. O la-
do esquerdo, que reconhece letras palavras, faz contas e
classifica tudo por categorias. Por isso, é capaz de fazer
previsão e de planejar. O hemisfério direto reponde pela
mente intuitiva, usa a imaginação e os sentimentos. Re-
conhece as formas geométricas e espaciais, a musicalida-
de, a criatividade, por isso é capaz de criar coisas, ino-
var. Se os empreendedores puderem pensar e agir em re-
lação ao seu negócio de forma que as diferenças cogniti-
vas não sejam vistas como antagônicas e excludentes -
razão versus emoção - e sim como recursos que podem
ser integrados estarão mais preparados para criar novas
oportunidades em um mundo imprevisível. ■

Letícia Wolff

Pesquisaetecnologia favorecemoalcancedepúblicosespecíficos

Para trabalhar com o foco em
conforto, a Usaflex conta com
diversos especialistas tanto
na modelagem quanto na criação
de formas. Os laboratórios
de pesquisa são os principais
parceiros da empresa.
“Junto com os resultados dessas
pesquisas fomos desenvolvendo
nossos modelos aos poucos”,
sinaliza Simone Kóhlrausch,
diretora de marketing da
empresa. “Nós que trabalhamos
na empresa usamos todos
os modelos para levar
retorno à equipe de pesquisa
e desenvolvimento.”
A Usaflex trabalha
exclusivamente com modelos
femininos que, neste caso,
são os preferidos do mercado.
Este consenso tem fundamento

mercadológico. ”Mulheres
compram, em média, sete pares
de sapato ao ano, enquanto
os homens compram apenas
três considerando os chinelos
e os tênis”, comenta Simone.
Além dos idosos, a Usaflex
é a marca número um entre
os profissionais de saúde.
O conforto proporcionado
pelos sapatos tem se mostrado
bastante adequado a
profissionais como enfermeiras
e médicas, que passam boa
parte do dia circulando entre
os corredores de hospitais.
Apesar da descoberta ter sido
ocasional — a princípio,
a empresa já havia conquistado
esse posto sem um trabalho
específico para esse público —,
Simone e sua equipe optaram

por investir ainda mais
pesadamente neste mercado.
Hoje a empresa tem uma
extensa linha de calçados
brancos, com foco nesse perfil.
“O nosso primeiro público são os
aposentados, em segundo lugar
temos os profissionais de saúde.”
A preocupação com as mulheres
que usam tamanhos maiores
gera uma gama de públicos
alternativos. Produzindo calçados
até o tamanho 43, a marca
também chega a homens,
que optam por modelos mais
próximos do unissex para o dia
a dia, além do público específico
que adota os calçados femininos.
“"Acabamos recebendo
centenas de e-mails e cartas de
transsexuais agradecendo e
sugerindo novos modelos.” B.L.

Além da razão pura
e simples, é preciso
estar envolvido
integralmente, de
corpo e alma, com
o empreendimento
e a emoção nunca
esteve tão presente
nos negócios
como agora

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.
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