
A intenção de alcançar clientes de
terceira idade levou a Usaflex a
investir na produção de calçados
adptados a esse perfil, atingindo
um mercado inexplorado.

A estratégia da Usaflex, fabri-
cante de calçados de Igrejinha
(RS), começou com o atendi-
mento de um perfil pouco obser-
vado pelo mundo da moda: a
terceira idade.

Motivados pela procura des-
te público por calçados que se
adequassem às deformidades
naturais dos pés idosos, parti-
ram para a produção de calça-
dos diferenciados, que priori-
zassem o conforto. Atualmen-
te, as filhas e as netas das suas
consumidoras iniciais já usam a
marca, terceira colocada no ran-
king nacional da categoria cal-
çados femininos.

Com expectativa de fatura-
mento de R$ 296 milhões para o
final de 2011, a Usaflex, já prepa-
ra um segundo passo. Com in-
vestimento de R$ 10,6 milhões,
a empresa pretende adicionar
4,5 mil metros quadrados em
seu parque fabril, resultando
em uma adição de 3 mil pares
por dia na produção.

Evolução
A empresa iniciou as atividades
em 1998, fabricando 400 pares
por mês, com cerca 200 funcio-
nários na sua linha produtiva.
Atualmente a produção chega a
27 mil calçados por dia de 570
modelos, produzidos pelos cer-
ca de 1.800 funcionários. Eram
apenas cinco modelos do calça-
do, vendidos pela equipe de 17
representantes comerciais espa-
lhados pelo país.

“Nós sempre tivemos o intui-
to de espalhar a produção por
todo o país, por isso a grande
quantidade de representantes”,
avalia Simone Kóhlrausch, dire-
tora de marketing da compa-
nhia. “Temos regiões, como Mi-
nas Gerais, em que a demanda é
muito grande por isso temos
três representantes no estado.”
Atualmente uma equipe de 20
representantes atende a todos
7.212 pontos de venda ativos em
todo o país.

Essa preocupação gerou um
movimento alternativo. Ao con-
trário da maior parte das fabri-
cantes, que tem na sua região o
principal mercado consumidor
de seus produtos, a Usaflex tra-
balha de forma mais intensa no

sudeste. Atualmente a maior
parte da produção da empresa,
cerca de 13%, é direcionada ao
mercado carioca, seu principal
público consumidor. Outros
11% embarcam para São Paulo.

No mercado externo, a ativi-
dade da Usaflex ainda é incipien-
te. Apenas 2% de todo o volume
fabricado sai do território brasi-
leiro, indo para poucos países
onde a parceria comercial já é
antiga. Bolívia, Suriname, Cos-
ta Rica, Rússia, Emirados Ára-
bes e Kuwait atualmente rece-
bem os produtos.

Virada fashion
Como a preocupação com o con-
forto sempre foi prioridade para
os fabricantes, o design dos sa-
patos sempre acabou ficando
em segundo plano. Cerca de
quatro anos atrás, motivada pe-
las pesquisas de opinião sobre a
marca, a empresa resolveu mu-
dar essa conduta.

Todo o investimento no con-
forto e flexibilidade do sapato
chamavam muito à atenção das
consumidoras, no entanto a fal-
ta de uma pitada fashion sobre
os modelos afastavam as mais jo-
vens e ousadas.

“Percebemos que havia uma
espécie de preconceito quanto à
marca”, explica Simone. “O pú-
blico mais jovem não gostava
dos modelos e incomodava a
idéia de usar uma marca tradi-
cionalmente especializada no
público de terceira idade.”

Diante desse resultado, o es-
forço para ampliar o número de
modelos era o menor dos proble-
mas. “Passamos a desenvolver
outros estilos de calçados, sapa-
tos com saltos, botas, com cou-
ros diferenciados, entre ou-
tros”, lembra. Foi o investimen-
to em marketing que mudou o
direcionamento da marca.

A Usaflex precisava ser co-
nhecida a partir dessa inova-
ção em seus desenhos e o in-
vestimento em marketing foi
pesado.

Simone conta que a compa-
nhia publicou anúncios em re-
vistas de grande circulação no
meio feminino como forma de
mostrar a virada na página.
“Aos poucos esse conceito foi
mudando e, então, passamos a
fazer parte do dia a dia das mu-
lheres mais jovens.” ■

Aposta em novos modelos, mais
modernos e arrojados atendeu
clientes que rejeitavam a marca.
Ação de marketing sustentou
a mudança no posicionamento.

●

A concentração da Usaflex nos
calçados femininos mantém a
empresa como especialista no
conforto dos pés sobre sapatos,
sandálias, botas e saltos.

A Usaflex consegue direcionar os
modelos de forma estratégica.
São Paulo e Brasília, por exemplo,
preferem os sociais. No Nordeste,
as sandálias são mais vendidas.

Usaflex temconforto
comoprincipal foco

Investimentoaumenta
alcancedamarca

Companhia identifica
perfil de consumo

●

Marcatrabalhacomos
pés femininos

●●

Bárbara Ladeia
bladeia@brasileconomico.com.br
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Usaflex dá salto
com sapatos para
terceira idade
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Fabricante especializada em conforto e adaptabilidade investe
R$ 10 milhões para elevar produção e tenta seduzir público jovem

Os jovens não
gostavam dos
modelos e
incomodava a idéia
de usar uma marca
especializada
no público
de terceira idade

Simone Kóhlrausch
Diretora de marketing da Usaflex
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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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