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Atualmente a economia brasileira está passando por um momento de expressivo crescimento devido a 

baixa taxa de inflação, aumento do fluxo de investimentos estrangeiros no país, aumento do consumo 

das famílias e controle dos gastos do governo, recordes de reservas em moeda estrangeira. Estes 

fatores associados colocaram o Brasil entre os países da América Latina que apresentam maior 

desenvolvimento econômico nos últimos anos. No contexto empresarial, a liderança e a perspicácia de 

seus administradores são fios condutores que garantem a diferença no competitivo mercado dos 

negócios, principalmente na hora de apresentar estratégias de vendas. A partir da década de 90, com a 

abertura de mercado brasileiro às importações de produtos estrangeiros, as empresas calçadistas 

buscaram manter sua participação e crescimento frente à competitividade dos produtos asiáticos e 

chineses.  Uma das estratégias utilizadas foi a redução de custos na produção de calçados o que trazia 

resultados rápidos e possibilitava a permanência temporária da marca no mercado. O efeito colateral 

dessa alternativa foi a falta de estética no calçado produzido o que diminuía a aceitação do produto 

pelo consumidor que deixava de lado as ideias inovadoras que possuíam indicadores de qualidade e 

estética. Drucker (1998) compreende que os líderes e as organizações devem se dedicar à criação de 

novos conceitos e implementá-los no seu dia-a-dia. Isso pode ser feito através do aprimoramento 

contínuo, exploração de seus próprios conhecimentos, desenvolvendo-os para aprender a inovar. Para 

Campos (2010) o sucesso de qualquer empresa se apoia no tripé: liderança, métodos e conhecimento 

dos processos internos.  Conforme Meneghetti (2008), um líder estimula a atividade produtiva da 

sociedade, promovendo o progresso social. Ele identifica necessidades nas pessoas, desenvolve 

estratégias para satisfazê-las, deslocando bens e serviços, revitalizando o mercado em geral. Isso tudo 

através de um trabalho de inteligência, garante a harmonia e uma maximização de bem estar e valores 

entre os parceiros da sociedade. Dentre os princípios deste autor evidenciados no estudo de caso 

realizado destacam-se: a) o homem (cliente, parceiro, colaborador etc.) visto como o principal agente, 

mediador das diversas relações existentes no mundo econômico (MENEGHETTI, 2008); b) o papel do 

líder  não somente como autoridade, mas como exemplo e gestor de pessoas, possibilitando que todos 

atuem como parceiros ativos das organizações (MENEGHETTI, 2008); c) a importância da estética 

como fator de desenvolvimento para o ser humano (MENEGHETTI, 2011).  Tendo estes elementos 

teóricos presentes, este trabalho apresenta a pesquisa realizada por meio de um estudo de caso de uma 

empresa brasileira da área calçadista que a partir de 2004, coloca em ação uma estratégia não mais 

focada somente no preço do produto, mas também no desenvolvimento das pessoas (parceiros e suas 
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equipes) em promover o desenvolvimento e a sensibilização ao belo gerando o crescimento econômico 

para a organização. Foram analisadas as situações de uma mesma empresa em três diferentes países. 

Este estudo segue os pressupostos do estudo de caso único, conforme Yin (2005), pois trata-se de uma 

empresa com atuação em três realidades distintas:  Argentina, Bolívia e Paraguai. Para a coleta de 

dados foi utilizada a técnica de pesquisa documental aliada à observação participante. Como técnica 

analítica específica, optamos pela construção da explanação, na forma de narrativa, cujo objetivo é 

analisar os dados do estudo construindo uma explanação sobre o caso, ou seja, buscando explicar os 

fenômenos estudados através da estipulação de elos causais em relação a eles (YIN, 2005). O 

desenvolvimento deste trabalho foi realizado através de uma pesquisa por observação participante, 

buscando a análise e avaliação da percepção dos pesquisados no que diz respeito a sua visão de moda 

e consumo no mercado de atuação dos mesmos. Os dados documentais foram coletados nas 

publicações da - Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), no Sistema 

Comércio Exterior da Receita Federal (Siscomex) e na própria Empresa. A pesquisa de campo foi 

realizada na empresa situada no Brasil nas suas sedes da Argentina, Bolívia e Paraguai em que replica 

sua estratégia. Foi realizado também o comparativo dos resultados das vendas entre a empresa 

estudada e as demais indústrias de calçados no mercado interno. O trabalho descreve a análises de 

dados históricos e das estratégias adotadas pela empresa, quando entrou no mercado latino-americano, 

mais especificamente na Argentina, Bolívia e Paraguai. Demonstra seus resultados nestes países 

através da sua principal estratégia de promoção da sensibilidade ao belo através da estética ligada à 

moda. Participaram do levantamento de dados cinco distribuidores, trinta representantes, vinte e cinco 

lojistas, dez gerentes de lojas e noventa vendedores de lojas. Desta amostra, 80% são do sexo 

masculino; a faixa etária está entre 25 e 65 anos, o grau de escolaridade é ensino médio e são 

pertencentes às classes sociais B, C e D. Os pesquisados são profissionais que atuam em pequenas e 

médias empresas familiares, localizadas na área urbana das cidades, consolidadas no mercado local. A 

pesquisa demonstrou que a estratégia utilizada possibilitou o desenvolvimento de uma mentalidade 

(forma mentis) de transformação nos operadores que se tornaram agentes multiplicadores de 

resultados. Como consequência, observa-se uma mudança de foco na empresa que pode se propagar 

pelo mercado brasileiro. A estratégia da empresa estudada está associada a aplicação por parte de seus 

administradores da metodologia na formação de seus líderes e demais atividades da organização 

conforme Meneghetti (2008). O desenvolvimento de lideranças demostrou-se fator decisivo na 

estratégia da empresa pois gerou satisfação nas pessoas (MENEGHETTI 2008). São elas que 

identificam necessidades, estabelecem relações, desenvolvem conhecimentos, formulam ações e 

diretrizes, implementam estratégias e constroem  resultados. Cada indivíduo, em uma organização, 

desenvolvendo o seu primado e seu protagonismo leva a organização atingir seu resultado e o 

colaborador, além de contribuir com tal sucesso, atinge uma realização e gratificação individual. O 

segundo aspecto da estratégia foi a estética dos produtos e todo um conjunto de bem servir: 

atendimento de qualidade, verdadeiro interesse pelas necessidades dos clientes, prazer pelo trabalho e 

pelo contato com parceiros e colegas, além da satisfação com o produto ou serviço que se vende. Nos 

países latino-americanos, onde até então não focavam nas características estéticas dos produtos, foi 

preciso levar, além do belo, o conhecimento e domínio da cultura da empresa e do mercado, para que 

houvesse uma identificação entre aquelas empresas e a empresa estudada. A valorização de todos os 

envolvidos na cadeia de atividades da empresa, o produto com aprimoramento estético e o 

encantamento do cliente, pode mudar o foco do mercado do preço para o belo, despertando um maior 

desejo de consumo para seus produtos. De acordo com as informações financeiras divulgadas para o 

mercado nos últimos anos, pode-se observar que a empresa desenvolveu uma estratégia acertada que a 

colocou na contramão da crise financeira internacional que teve seu ápice em 2009. Com grandes 

crescimentos em vendas nesse período, a empresa case aumentou sua participação no mercado latino 

americano enquanto as outras empresas do setor diminuíram seu volume de exportações. Foi 



 

 

necessária uma mudança de paradigmas no interior da empresa, focalizando a qualidade do produto ao 

invés do preço. Os colaboradores da empresa se integraram, objetivando a disseminação desta 

dinâmica na empresa e nos seus parceiros externos, em todos os níveis hierárquicos e trouxeram para 

si a responsabilidade do resultado do seu trabalho. O desenvolvimento junto com seus parceiros de um 

novo conceito de entrega de valor para toda a cadeia de suprimentos, solidificou os resultados obtidos 

ao longo dos anos e a tendência é que esse relacionamento se torne mais forte e proveitoso para seus 

participantes. Espera-se que este estudo de caso demonstre às organizações e aos profissionais que 

investir no desenvolvimento das pessoas e promover a sensibilidade ao belo gera bons resultados. 

Palavras-chave: líder, estética, estratégia, desenvolvimento de pessoas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para as empresas brasileiras, o início da década de 1990 foi marcado por importantes 

mudanças. Duas delas, o processo de abertura comercial, que permitiu a entrada de 

competidores estrangeiros, e a Constituição de 1988, que gerou, entre outros aspectos, à 

elevação do custo da mão de obra (GREMAUD et al., 2002), afetaram particularmente o setor 

industrial calçadista. Diante do novo cenário, as empresas desse setor lutaram para manter sua 

participação e crescimento frente à competitividade dos produtos asiáticos e chineses. Uma 

das alternativas utilizadas foi a redução de custos na produção de calçados. O benefício foi o 

fomento ao consumo, possibilitando a permanência temporária da marca no mercado. Mas o 

efeito colateral dessa estratégia foi a falta de estética no calçado produzido.  

Este trabalho apresenta um case vivenciado por uma empresa brasileira da área 

calçadista que, a partir de 2004, coloca em ação uma estratégia não mais focada somente no 

preço do produto, mas também no desenvolvimento das pessoas e na sensibilização à estética. 

Vindo ao encontro do que gera bem-estar ao ser humano, essa estratégia possibilitou o 

desenvolvimento de uma nova mentalidade (forma mentis) e de uma transformação nos 

operadores, que se tornaram agentes multiplicadores de resultados. Como conseqüência, 

observa-se uma mudança de foco na empresa-case que pôde se propagar também no mercado 

latino-americano. 

A impostação dessa nova forma mentis está associada ao conhecimento da 

Ontopsicologia por parte de seus administradores e a aplicação dessa metodologia na 

formação de seus líderes e demais atividades da organização.   

Como ciência interdisciplinar, a Ontopsicologia pode ser aplicada tanto no campo 

econômico como na formação de líderes, com desenvolvimento criativo de suas 

potencialidades. Entre seus princípios, destacam-se: a) o homem (cliente, parceiro, 

colaborador etc.) visto como o principal agente, mediador das diversas relações existentes no 

mundo econômico; b) o papel do líder  não somente como autoridade, mas como exemplo e 

gestor de pessoas, possibilitando que todos atuem como parceiros ativos das organizações; c) 

a importância da estética como fator de desenvolvimento para o ser humano (MENEGHETTI, 

2008). Desse modo, este estudo tem por objetivos apontar contribuições da Ontopsicologia no 

campo empresarial, por meio do relato de um case vivenciado por uma empresa do ramo 

calçadista. 

Quanto à organização do trabalho, inicialmente é apresentado o referencial teórico que 

possibilitou a estruturação dessa estratégia inovadora, a visão do líder principalmente segundo 

a ciência Ontopsicológica, e a importância da estética para o mercado da moda. 

Posteriormente, relata-se a situação mercadológica na qual se encontrava a empresa-case e a 

estruturação de seu projeto propriamente dito. Na terceira e última parte, apresenta-se a 



 

 

análise realizada no mercado latino-americano e os resultados da replicação da estratégia 

implementada no Brasil para esse mercado.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em um mundo globalizado é imprescindível o regaste do indivíduo como agente de 

transformação. Através do talento do ser humano e da sua capacidade de transformação, o 

homem se coloca como protagonista no ambiente que o cerca. Para aprofundar este tema, 

apresentam-se, inicialmente, considerações sobre o papel do líder na visão de diferentes 

autores. Na sequência, descrevem-se as funções do líder na perspectiva ontopsicológica e, por 

último, apontam-se as funções da estética no comportamento do consumidor.  

 

2.1 O papel do líder na visão de diferentes autores 

 

 Para Chiavenato (2010), o conhecimento é a informação que transforma algo ou 

alguém no sentido de realizar ações ou em função de dotar o indivíduo ou a instituição da 

capacidade de agir de maneira diferente ou mais eficiente. Ou seja, um bom líder hoje precisa 

se especializar e ser o exemplo para seus liderados, por meio do conhecimento, habilidades e 

atitudes, ele promove assim a produtividade dos parceiros internos e externos da organização. 

 O conhecimento entra como peça importante para gerar criatividade e inovação. De 

acordo com Chiavenato (2010), a maior riqueza organizacional são o conhecimento e o líder. 

Um líder devidamente preparado incentiva a criatividade, promove a inovação, antecipa-se às 

necessidades dos clientes, ajuda todos os stakeholders da empresa, a construir melhores 

serviços para os clientes, pois o sucesso individual de uma empresa possibilita o sucesso de 

toda a cadeia de suprimentos. 

Como Drucker (1998) relata, os líderes e as organizações devem se dedicar à criação 

de novos conceitos e implementá-los no seu dia a dia. Isso pode ser feito através do 

aprimoramento contínuo, exploração de seus próprios conhecimentos, desenvolvendo-os para 

aprender a inovar. E quem desenvolve esse papel propagador é o líder. O principal papel de 

todo líder em qualquer empresa é gerir pessoas. E para gerir esse capital humano, é necessário 

conhecê-lo. 

O líder não realiza seu trabalho sozinho, mas através das pessoas que formam as suas 

equipes, por isso é importante que todos os colaboradores da empresa se envolvam no 

processo de desenvolvimento de novas estratégias. Para Chiavenato (2010), o capital é uma 

convergência de talentos (conhecimentos, habilidades e atitudes), cultura organizacional 

(modos de pensar, agir e sentir), arquitetura de processos (processos e fluxos de trabalho) e 

estilo de gestão (liderança e confiança nas pessoas). 

Para Campos (2010), o sucesso de qualquer empresa se apoia no tripé: liderança, 

métodos e conhecimento dos processos internos. O autor ressalta que o destaque deve ser para 

a liderança, ou seja, o papel do líder nas organizações é fundamental para alcançar o sucesso. 

Assim, as organizações com foco em gestão de pessoas devem criar metas possíveis de serem 

superadas. Fomentar o conhecimento do negócio em seus colaboradores, garantir a melhoria 

contínua dos processos, promover a meritocracia e aproximar os interesses pessoais dos 

funcionários aos organizacionais, para promover o alcance dos objetivos organizacionais. 

Nesse contexto, gerir capital humano também requer atividades de desenvolvimento 

de pessoas, focalizando o crescimento profissional dos empregados e a carreira futura deles. O 

crescimento deve ocorrer tanto na esfera interna da empresa, para planejar e melhorar as 

atividades, organização dos processos, controles internos, direção dos liderados, como com 

foco externo na promoção de valor superior para o cliente. 



 

 

Para Drucker (1998), em tempos de grandes mudanças, o novo desafio das empresas é 

o de inserir e ajustar as organizações nesse novo cenário globalizado, competitivo e de 

mudanças rápidas, através da formulação de estratégias associadas a métodos de gestão 

adequados, ao planejamento e desenvolvimento de pessoas, à competência de administrar a 

mudança e à assunção da liderança através de seus líderes.  

 

2. 2 O líder na visão ontopsicológica 

 

 A Ontopsicologia
5
 define o líder como agente criativo e inovador, gerador de 

desenvolvimento nas diversas áreas da humanidade. Desenvolver a essência criativa do 

homem para si mesmo e para a sociedade é o escopo principal da ciência ontopsicológica 

quando aplicada em âmbito empresarial. O líder deve saber o seu potencial e ser capaz de 

superar desafios, e a Ontopsicologia o ajuda a descobrir e desenvolver essa capacidade. 

Neste sentido, pode-se destacar que a Ontopsicologia não ensina um líder a ser líder. 

Ela disponibiliza técnicas que possibilitam que seja verificado se aquele líder possui uma 

mente em condição de ser função para si, para seu projeto e para o contexto e fornece técnicas 

que desenvolvem o seu potencial liderístico. 

De acordo com Meneghetti (2008), um líder estimula a atividade produtiva da 

sociedade, promovendo o progresso social. Ele identifica necessidades nas pessoas, 

desenvolve estratégias para satisfazê-las, deslocando bens e serviços, revitalizando o mercado 

em geral. Isso tudo através de um trabalho de inteligência, garantindo a harmonia e uma 

maximização de bem estar e valores entre os parceiros da sociedade. 

Meneghetti (2008) enuncia sete pontos principais que definem a personalidade líder, a 

saber: 

- O líder possui um potencial natural: esse potencial varia em cada sujeito segundo uma 

especificação e uma intensidade; o líder nasce já com um potencial que o difere das outras 

pessoas, por ter a capacidade de agir e coordenar; 

- Evolução técnica racional do seu potencial natural: o sujeito deve desenvolver suas 

habilidades sempre em correspondência com os talentos que possui, através de estudo, 

formação, experiência práticas etc; 

- Ambição: esse é um aspecto importante enquanto é a partir de uma vontade que o líder 

realiza suas ações como agente transformador da sociedade; 

- Amor pelo próprio trabalho: quando ele ama o seu trabalho, ele se torna um agente 

propagador, aderindo ao projeto da empresa e contribuindo para tal com mais eficiência; 

- Conhecimento superior e específico sobre o seu setor: o desenvolvimento contínuo de suas 

competências possibilita que o líder esteja sempre inovando e oferecendo alternativas para 

seus clientes; 

- Transcendência solitária ao utilitarismo funcional: o líder não se detém aos resultados já 

alcançados, ele busca novas metas, motivando-se assim para alcançar um novo objetivo.  

- Racionalidade sobre a intuição: o líder, a partir de seu talento natural e de sua superior 

preparação técnica, possui a capacidade intuitiva de resolver problemas e encontrar 

alternativas
6
.  
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A partir dessas características, o líder tem visão sistêmica para construir soluções 

criativas, a fim de que a empresa responda as exigências do mercado.   

A Ontopsicologia contribui na formação do líder empresarial, desenvolvendo e 

incentivando a criatividade humana. Ela auxilia o líder a se conhecer, saber seu potencial e 

sua importância para promover com sucesso o desenvolvimento das organizações. A 

formação em Ontopsicologia, então, ajuda o líder a visualizar e desenvolver estratégias de 

sucesso, norteando suas ações na empresa. 

 

2.3 A função da estética no comportamento do consumidor 

 

Como foi apresentado no item anterior, o líder deve ser capaz de visualizar e promover 

estratégias que levem a empresa e sua equipe ao sucesso, criando valor para os clientes e 

construindo relacionamentos duradouros com os mesmos. De acordo com Kotler e Armstrong 

(2007), para capturar esse valor a empresa deve seguir uma linha de raciocínio que pode ser 

descrita como: entender o mercado e as necessidades dos clientes; elaborar estratégias 

orientadas para os clientes; transformar em ação suas estratégias elaboradas (marketing 

integrado); construir relacionamentos lucrativos com os clientes. 

Para Löbach (2001), um produto nasce de uma necessidade prática, normalmente de 

ordem fisiológica, mas para atrair o consumidor, o produto deve agregar à sua função prática, 

outras características que atendem à necessidades de outras ordens, como a função estética e 

função simbólica
7
.  

A estética é um ramo que se preocupa com questões ligadas ao belo, aos gostos, estilos 

e percepções artísticas. Atender aos desejos estéticos não é uma necessidade para nossa 

existência física, mas para a nossa saúde psíquica, uma vez que os elementos estéticos são 

responsáveis por despertar no homem os sentidos, comunicando valores pessoais e de grupo, 

signos culturais e posições sociais (LÖBACH, 2001). Os detalhes estéticos podem ser 

considerados características secundárias do produto, mas que jogam um papel importante na 

decisão de compra do consumidor. Ainda para Löbach (2001), as dimensões estética e 

simbólica são fatores decisivos na escolha de um produto em detrimento a um competidor 

direto. Portanto, valorizar a estética em produtos, no mercado calçadista, é valorizar a beleza e 

se diferenciar dos concorrentes, respondendo aos anseios dos clientes. 

Assim, entende-se que uma organização precisa procurar conhecer o comportamento 

de compra do consumidor e o que determina a sua decisão de compra, criando assim 

vantagens competitivas. Muitas vezes, o cliente busca características do ponto de venda: 

localização, estrutura do ponto de venda, capilaridade da rede de atendimento. Outras vezes 

busca características nos produtos, como design, conforto, embalagem etc.  

 A estética, sendo um dos itens mais valorizados pelos clientes, é, portanto, uma 

variável fundamental para produtos de moda. O foco em estética vem como uma proposta de 

aumentar a valorização do produto, uma vez que o prazer pelo belo é parte integrante da 

personalidade do consumidor. A valorização do belo gera no consumidor um aumento da 

autoestima e, por consequência, uma sensação de bem-estar e conforto. Assim, os 

profissionais no setor de moda, mais especificamente, calçados, podem se sentir responsáveis 

pelo despertar dessa sensação nos seus clientes. Clientes satisfeitos com os produtos da 

empresa têm maior propensão à retornar e realizar novas compras. Portanto, focando na 

estética, a empresa de moda pode criar relacionamentos duradouros com seus clientes. 

  

3 METODOLOGIA 
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Este estudo segue os pressupostos do estudo de caso único, conforme Yin (2005), pois 

se trata de uma única empresa com atuação em três realidades distintas: Argentina, Bolívia e 

Paraguai. Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de pesquisa documental aliada à 

observação participante. Como técnica analítica específica, optou-se pela construção da 

explanação, na forma de narrativa, cujo objetivo é analisar os dados do estudo construindo 

uma explanação sobre o caso, ou seja, buscando explicar os fenômenos estudados através da 

estipulação de elos causais em relação a eles (YIN, 2005). 

Os dados bibliográficos utilizados foram coletados nas publicações da Associação 

Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), no Sistema Comércio Exterior da Receita 

Federal (Siscomex) e na própria Empresa-case.  

O período analisado foi de janeiro de 2009 a maio de 2011, período em que a empresa 

estudada replica sua estratégia utilizada no Brasil para outros países latino-americanos, 

Argentina, Bolívia e Paraguai. Já o comparativo dos resultados das vendas entre a empresa 

estudada e as demais indústrias de calçados no mercado interno foi o período de 2004 a 2010. 

O trabalho descreve a análises de dados históricos e a análise das estratégias adotadas 

pela Empresa-case quando expandiu suas atividades para outros países latino-americanos 

como Argentina, Bolívia e Paraguai. 

Participaram do levantamento de dados cinco distribuidores, trinta representantes, 

vinte e cinco lojistas, dez gerentes de lojas  e noventa vendedores de lojas. Desta amostra, 

80% são do sexo masculino; a faixa etária está entre 25 e 65 anos; o grau de escolaridade é 

ensino médio e são pertencentes às classes sociais B, C e D. Os entrevistados são 

profissionais que atuam em pequenas e médias empresas familiares, localizadas na área 

urbana das cidades. 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas não estruturadas, consulta a documentos 

impressos e publicações. A partir desses dados, procedeu-se a análise das informações. 

Através de análises de conteúdo, em que os dados obtidos produzem informações que foram 

importantes para a implementação da estratégia para crescimento da empresa. Vale salientar 

que também houve uma avaliação in loco dos pontos de venda, observação da atitude dos 

vendedores e lojistas com os clientes e com seus parceiros. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, apresenta-se uma descrição da empresa-case, as ações desenvolvidas para a 

expansão do mercado e, por fim, os resultados dessas ações nos mercados em que foram 

implementadas. 

 

4.1 Descrição da empresa-case 

 

 Reconhecida atualmente como uma das maiores indústrias calçadistas do Brasil, a 

Empresa-case, fundada em 1975, tem sua sede em Porto Alegre (RS) e conta com um amplo e 

moderno parque industrial constituído de nove unidades fabris, todas localizadas no estado do 

Rio Grande do Sul. A empresa produz 34 milhões de pares de calçado por ano com 

crescimento médio anual em vendas de 30%. Seu quadro de pessoal é composto de 7.990 

colaboradores. Vende para todo o território nacional, onde está presente em mais de 18.000 

pontos de venda, exporta para mais de 40 países em todo o mundo. 

A partir de 2004, com as intervenções feitas no mercado brasileiro, junto às áreas de 

desenvolvimento e pesquisa de produto, comercial/marketing, industrial e administrativo 

financeiro, a empresa passou a ser uma formadora de opinião, gerando resultados econômicos 

favoráveis a todos os envolvidos no processo. 



 

 

Em 2008, a empresa-case iniciou o programa chamado “Conquistando a Perfeição”, 

que aprimorava as intervenções iniciadas em 2004. Através desse programa, oportunizou o 

desenvolvimento contínuo dos profissionais da empresa. Tal programa buscava a coesão dos 

diversos elementos que compõem a organização, além de incentivar o desenvolvimento 

pessoal e profissional de todos os colaboradores internos e externos, garantindo assim a 

máxima qualidade em tudo o que se faz e se produz na empresa. 

Com uma visão voltada à busca constante do aprimoramento, através do programa 

Conquistando a Perfeição, a empresa passou a intervir  primeiramente junto aos seus 

colaboradores internos, tornando-os protagonistas de suas ações. Esse programa, pautado nos 

princípios da psicologia do líder proposta pela Ontopsicologia, consistia em encontros 

mensais entre os gestores da organização, nos quais os mesmos apresentavam suas ações bem 

sucedidas e os pontos de melhoria, efetuando assim uma troca de conhecimentos. 

Gradativamente, o programa foi estendido aos profissionais de vendas, totalizando 

hoje 260 profissionais. Nesses encontros, os participantes traziam seus conhecimentos de 

mercado, suas ações bem sucedidas e sinalizava espaços/pontos de melhoria em seu trabalho, 

promovendo a todos envolvidos crescimento pessoal e, profissional, e em conseqüência disto, 

o crescimento econômico da empresa. 

Num terceiro momento, esse processo foi ampliado para os lojistas que comercializam 

os produtos da empresa. Com o programa, os lojistas perceberam a necessidade de treinar 

seus profissionais de vendas, buscando levar ao mercado mais informações de moda e melhor 

atendimento aos consumidores. Também perceberam a necessidade de promover em ações 

cooperadas de comunicação junto às lojas, como intervenções no aspecto visual dos pontos de 

vendas (exposição do produto e elaboração das vitrines). 

Através de seus encontros mensais, são apresentados os resultados de cada equipe e 

novos desafios são instituídos. O programa trouxe uma valiosa integração em todas as áreas, 

de forma que a empresa tornou-se uma verdadeira unidade de ação, em que cada parte está 

harmonizada e integrada com o todo em um movimento único. Com a disseminação desta 

dinâmica em toda a empresa, houve um aumento de eficiência em cada pequena parte porque 

cada colaborador, em qualquer nível hierárquico, tornou-se protagonista na sua função, tendo 

ferramentas alinhadas e informações embasadas, como motivação para realizar o melhor do 

seu trabalho. 

Os princípios deste programa podem ser sintetizados da seguinte forma: a) bom 

ambiente de trabalho; b) qualidade em tudo o que se faz; c) redução de custos; d) 

produtividade e eficiência; e) racionalização e padronização dos processos; f) 

comprometimento individual e coletivo; g) trabalho em equipe. 

Tais movimentos geraram crescimento de receita no mercado interno, acima de 20% 

em média ao ano, conforme a Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resultados da empresa-case no mercado interno de 2004 a 2010 

 

Ano Pares 
Crescimento 

Pares (%) 

Crescimento 

R$ (%) 

2004 14.659.752 - - 

2005 15.015.173 2,4 19,3 

2006 15.971.350 6,4 17,8 

2007 18.296.715 14,6 24,9 

2008 22.899.150 25,2 40,6 

2009 27.275.202 19,1 18,1 

2010 35.301.527 29,4 54,3 



 

 

TOTAL 161.398.119 16,2
1
 29,2

2
 

Fonte: Sadig/empresa-case. Elaborado pelo autor. 
1
Crescimento médio anual de quantitativo de pares de calçados. 

2
Crescimento médio anual de receita de vendas. 

 

Com a intervenção das novas estratégias do seu programa Conquistando a Perfeição, 

a empresa-case observou que precisava de uma maior interação com seus parceiros até 

mesmo no ponto de venda. A relação transformou-se então em um join-venture. Sendo assim, 

a estratégia de valorização dos parceiros da empresa-case na cadeia de suprimentos conseguiu 

incrementar seus resultados financeiros. A Quadro 2 mostra o desempenho do mercado 

interno brasileiro das empresas calçadistas e permite comparar o resultado da empresa-case 

em relação ao setor como um todo. 

 

Quadro 2 – Resultados de vendas das empresas calçadistas brasileiras de 

2004 a 2010 no mercado interno 

 

Ano Pares (mi) 
Crescimento 

Pares (%) 

Crescimento 

Vendas (%) 

2004 712.761 - - 

2005 704.008 -1,2% 15,0% 

2006 668.185 -5,1% -17,0% 

2007 660.058 -1,2% 2,1% 

2008 689.481 4,5% 4,5% 

2009 717.427 4,1% 5,5% 

2010 779.631 8,7% 17,0% 

TOTAL 4.931.551 1,6% 4,5% 
Fonte: Abicalçados, 2010. Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se verificar que a empresa-case aumentou a sua produção em média 16,2% ao 

ano enquanto que o mercado brasileiro como um todo aumentou apenas 1,6% no período 

analisado. Em relação ao faturamento no mercado interno, a empresa conseguiu aumentar em 

média 29,2% ao ano enquanto que o comportamento das empresas calçadistas brasileiras em 

média foi de 4,5% ao ano. A estratégia adotada pela empresa alavancou o resultado da 

empresa no mercado interno, inclusive aumentando sua participação na produção de 2,05% 

em 2004 para 4,52% em 2010. 

 

4.2 Expansão de mercado e ações desenvolvidas 

 

A empresa, observando o sucesso que suas estratégias atingiam no mercado interno 

brasileiro desde 2004, resolveu replicar esse conjunto de ações para o mercado externo, a 

partir de 2008. As mesmas oportunidades encontradas e crescimentos alcançados no Brasil 

foram buscados em países como a Argentina, Bolívia e Paraguai.  

A intervenção junto aos distribuidores e/ou lojistas buscou o aumento de 40 para 60 

itens no mix de produtos em 2009, para 90 em 2010, e, em 2011, para 110 itens. Já para 2013, 

a empresa projeta representar 25% do mix de produtos na vitrina dos lojistas dos respectivos 

países em trabalho. 

A mudança proposta aos lojistas foi focada nos seguintes pontos: composição do mix 

de produtos; visual e forma de apresentação dos produtos, na primeira ação de venda; 

exposição nos pontos  de venda (salão/vitrines); junto aos profissionais de vendas, tanto dos 



 

 

distribuidores como dos lojistas, buscar a troca de conhecimentos, que possibilitem estar mais 

próximos de seu foco; comunicação com foco em todos os públicos envolvidos no projeto. 

A estratégia proposta pela empresa pode ser classificada em quatro pontos principais, 

a saber:  

 I) Promoção da mudança do comportamento dos distribuidores das marcas da 

Empresa-case 

Baseado no programa Conquistando a Perfeição, buscar mostrar o quanto é 

importante a especialização em seus pontos fortes, levando ao distribuidor uma visão de 

crescimento. 

Focando a qualidade no atendimento, os parceiros da empresa-case conseguiram 

mudar o comportamento de consumo, tornando-o mais frequente. Foi necessário, para isso, 

um maior número de profissionais de vendas para oferecer atendimento personalizado, assim 

como os mesmos serem exclusivos das marcas de calçados da empresa-case. 

Com visitas bimestrais por parte do Diretor Comercial, mensais por parte da Gerência 

Comercial e quinzenais por parte do Analista de Mercado foi levado ao distribuidor e à sua 

equipe informações de moda, mercado, treinamentos, lançamento de produtos. O resultado foi 

um aumento da variedade de modelos e linhas dos produtos da empresa-case nas suas lojas. 

 II) Promoção da mudança de comportamento dos profissionais de vendas dos 

distribuidores através de treinamentos práticos, aprimorando os seguintes pontos: 

- Atendimento ao cliente: apresentação das informações de moda e mercado, apresentação 

detalhada do produto;  

- Descrição das características do produto e seu posicionamento no ponto de venda (percepção 

de valor x preço do produto), preparação dos produtos e da comunicação na vitrine e ambiente 

interno da loja para as consumidoras. 

Atendendo bem seus clientes e conhecendo o produto do qual está falando, o 

profissional de vendas melhora significativamente o relacionamento da empresa com o cliente 

final. Isso pode ser visto com um ambiente confortável para o cliente, várias opções de 

produtos disponíveis e boas informações sobre eles, além de preços justos, várias formas de 

pagamento e facilidades, tornando a experiência de compra algo que se deseja repetir. 

  III) Promoção da mudança de comportamento dos lojistas 

Levar aos lojistas dos países citados, as ações bem sucedidas no mercado brasileiro, 

buscando nesses a motivação para o aprimoramento e para a mudança. Conscientizar os 

mesmos, através de encontros de moda, do quanto é importante a renovação do mix de 

produtos em seu ponto de venda, incentivo de ações cooperadas em comunicação, ou seja, 

desenvolver junto com a Empresa-case novas estratégias para implementar ações de 

marketing conjuntas, com custos compartilhados entre ambos. E, uma vez que pesquisas neste 

segmento constatam que a decisão de compra normalmente é tomada dentro da loja, sugerir a 

reforma das instalações físicas da loja, a fim de estimular o consumidor final com um 

ambiente agradável. 

 IV) Promoção do aumento de pontos de venda com as marcas da empresa-case 

Junto aos Distribuidores e empresas de representação dos mesmos, desenvolveu-se 

campanhas de incentivo que serão detalhadas posteriormente, de acordo com as características 

de cada país, buscando maior cobertura de clientes ativos e na abertura de novos clientes.  

 

4.3 Características de mercado e desempenho da empresa-case em cada país 

 

Argentina, Bolívia e Paraguai foram os mercados-alvo da empresa-case, e para 

elucidar a situação econômica do mercado, dados referentes às exportações de calçados para 

esses países, estão sumariados na Quadro 3, a seguir.   

 



 

 

Quadro 3 – Exportações brasileiras de calçados para Argentina, Bolívia e Paraguai de 2009 a 

2010 

País/Ano 2009 (R$) 

Cresc. 

(%) 2010 (R$) 

Cresc. 

(%) 

Jan-

Mai/2010 Jan-Mai/2011 

Cresc. 

(%) 

Argentina 283.322.270 -20 294.525.440 4 97.238.240 126.240.120 30 

Bolívia 54.993.650 2 71.492.960 30 27.223.680 30.383.100 12 

Paraguai 52.557.890 -13 81.172.960 54 30.961.920 31.839.480 3 
Fonte: Abicalçados, 2010. 

  

Como se pode observar na Quadro 3, no ano de 2009, no auge da crise financeira 

mundial, as exportações brasileiras de calçados caíram, com exceção da Bolívia. Já em 2010, 

o mercado brasileiro se recuperou, principalmente no Paraguai e Bolívia. Em 2011, na prévia 

dos cinco primeiros meses, continua a crescer no mercado externo, com destaque para o 

comércio com a Argentina.  

Os três países latinos envolvidos neste estudo, apesar de terem características em 

comum como língua oficial o espanhol, apresentam particularidades culturais e de mercado. 

Essas particularidades são observadas e respeitadas no desempenho das atividades da 

empresa-case, em cada país, como é explicitado a seguir. 

 

Argentina 

País latino-americano com 44 milhões de habitantes, dos quais dezessete milhões com 

potencial de consumo para a empresa-case. Os produtos da empresa estão presentes em cerca 

de 30% das lojas desse segmento do país. As cidades atendidas são Buenos Aires, Córdoba e 

Mendonza. As principais características desse mercado são: 

- Licenças de importações (barreira à entrada de produtos importados do Brasil), a burocracia 

para comercialização de produtos brasileiros é grande; 

- Compras semestrais, ou seja, os clientes organizacionais da empresa-case fazem seus 

pedidos uma vez por semestre; 

- Foco em produtos clássicos ao invés do moderno e novo; 

- Ausência de ênfase nos valores do produto, ou seja, o profissional de vendas não enfatiza as 

características que valorizam os produtos; 

- Ausência de características estéticas: as empresas são indiferentes quanto ao design de 

forma, cabedais, acessórios e acabamento dos produtos. 

Os fabricantes locais não têm foco em moda e em design; a maioria das empresas está 

sucateada e com qualidade precária. Já o distribuidor possui cerca de 800 clientes cadastrados, 

a maioria deles é de lojas multimarcas. Equipe reduzida de profissionais de venda, sendo que 

50% do foco são dedicados a vendas e 50 % em ações administrativas, não sendo 

potencializado o foco em vendas que é um dos pontos principais de empresas varejistas. Em 

relação aos lojistas: lojas bem variadas, algumas têm noção do que os clientes desejam outras 

não. Semelhantes ao Brasil no final da década de 90, vendedores não tem informações de 

moda/ produto, resultando na falta de habilidade para o estimulo à compra. 

A partir dessas informações, a empresa desenvolveu algumas estratégias, com foco na 

estética e no desenvolvimento da equipe de venda dos clientes. São elas: 

- Contratação de vendedores exclusivos para as marcas da empresa-case; 

- Contratação de prepostos para aturem junto às empresas de representação multimarcas; 

- Antecipação em 45 dias dos lançamentos de coleções; 

- Lançamentos mensais de produtos; 

- Formatação do mix de produtos junto ao Distribuidor; 

- Treinamento de tendências de moda e venda junto aos vendedores e prepostos do 

distribuidor; 



 

 

- Treinamento com vendedores de lojas; 

- Encontros de moda com lojistas; 

- Comunicação visual nos pontos de venda; 

- Comunicação em mídia de massa (revistas/outdoor); 

- Visitas mensais ao distribuidor; 

- Visitas mensais por amostragem na carteira de clientes lojistas. 

Com base nessas estratégias e na valorização do conceito proposto pelo programa 

Conquistando a Perfeição, a empresa juntamente com seus parceiros, aprimorou o visual 

estético do ponto de venda, como pode ser visto abaixo: 

 

Figura 1 – Vista do salão da Empresa A, antes e depois da intervenção na Argentina 

 
Fonte: Empresa A. 

 

Com a implementação dessas estratégias na Argentina, a empresa-case pode alavancar 

seus resultados nesse país, como pode ser visto abaixo: 

 

Quadro 4 – Exportações da empresa-case para Argentina de 2008 a mai/2011 

Ano Pares Valor (R$) 

Crescimento 

(%) 

2008 95.560 1.665.010,75 - 

2009 134.616 2.542.994,56 52,7 

2010 172.460 3.930.129,09 54,5 

jan-

mai/2010 34.369 883.640,00 - 

jan-

mai/2011 44.104 1.254.770,00 42,0 
Fonte: Sadig/ empresa-case. Elaborado pelo autor. 

 

A empresa segue mantendo seu crescimento superior a 40% por ano no país a partir de 

2008, quando implementou sua estratégia no local. O gráfico abaixo mostra o comparativo 

das exportações da empresa para Argentina em comparação com as exportações do mercado 

brasileiro. 

 

Gráfico 1 – Exportações da empresa-case x Exportações brasileiras para a Argentina 

de 2009 a maio de 2011 



 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Podemos notar que, mesmo na crise mundial, a implementação das novas estratégias 

adotadas superaram o resultado nacional nesse período. Em 2009, a empresa-case aumentou 

suas exportações em 52,7%, enquanto as empresas brasileiras diminuiram suas exportações 

em 20%. Mesmo em 2011, a empresa-case ainda cresce com 12% de vantagem sobre o 

crescimento nacional. 

 

Bolívia 

País latino-americano com nove milhões de habitantes, dos quais 3,5 milhões são 

mulheres com potencial de consumo para a empresa-case. Existem 200 lojas desse segmento 

no país e a empresa está presente em 120 delas. Seu principal mercado está nas cidades de 

Santa Cruz, La Paz e Cochabamba. As principais características desse mercado são: 

- Boa presença de produtos brasileiros; 

- Forte presença de produtos asiáticos; 

- Lojas desatualizadas; 

- Forte concentração de venda para bancas/feiras; 

- Compras trimestrais; 

- Lojistas e vendedores sem sensibilidade para os aspectos da moda, de acordo com as 

tendências de mercado; 

- Fabricantes locais sem percepção de design com foco em produtos de “combate” e com 

qualidade precária, ou seja, não focalizam as características do produto em termos de 

qualidade e sim em preço. 

Os distribuidores locais têm sua atuação focada no seu varejo, baixa distribuição das 

marcas no mercado, com equipe bem reduzida e seus vendedores não possuem informação de 

moda. Vale salientar que não existe intercâmbio de produtos e marcas entre as lojas dos 

distribuidores. A partir disso foram desenvolvidas estratégias para atuação no mercado local, 

são elas: 

- Antecipação do lançamento das coleções, com mais produtos sendo lançados de acordo 

com as tendências da moda, gerando assim uma vantagem sobre os concorrentes; 

- Maior presença dos produtos nos pontos de venda; 

- Aumento do número de pontos de venda; 

- Contratação pelas empresas de representantes exclusivos; 

- Treinamentos dos vendedores com encontros de moda; 

- Encontros de moda com lojistas e vendedores das lojas: gerente de vendas da empresa-case 

apresenta as tendências e as características de cada modelo de calçado da coleção trabalhada; 

- Acompanhamento da equipe de vendas em campo com analistas da empresa-case; 



 

 

- Aprimoramento estético nos pontos de venda; 

- Incentivo dos distribuidores a abrir lojas; 

- Intensificação das ações de marketing com cooperadas, mídia impressa e televisiva. 

Essas estratégias foram importantíssimas na Bolívia, valorizando a atividade dos 

administradores e líderes que trabalham nesse país no ramo de calçados, além de fomentar a 

capacitação dos mesmos e demais parceiros das empresas locais. Abaixo a mudança visual 

após intervenção junto ao ponto de venda: 

 

Figura 2 – Vista do salão da Empresa B, antes e depois da intervenção na Bolívia 

 
Fonte: Empresa B. 

 

A quadro abaixo mostra dados da exportação de calçados para a Bolívia, em que pode 

ser observado o desempenho da empresa-case nesse país: 

 

Quadro 5 – Exportações da empresa-case para Bolívia de 2008 a mai/2011 

Ano Pares Valor (R$) Crescimento (%) 

2008 20.268 523.472,60 - 

2009 99.216 2.340.738,05 347,2 

2010 105.016 2.400.560,14 2,6 

jan-mai/2010 46.648 1.092.687,00 - 

jan-mai/2011 59.892 1.637.618,00 49,9 
Fonte: Sadig/empresa-case. Elaborado pelo autor. 

 

O resultado na Bolívia também segue a tendência de crescimento. Como pode ser visto 

no gráfico abaixo, em comparação com as exportações do mercado brasileiro de calçados, a 

empresa-case também se destaca no seu comércio com a Bolívia: 

 

 

 

Gráfico 2 – Exportações da empresa-case x Exportações brasileiras  

para a Bolívia de 2009 a maio de 2011 



 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em 2009, houve um desempenho excepcional da empresa, com um faturamento 347% 

superior ao ano anterior. Esse crescimento foi o resultado da busca por novos parceiros, 

inclusive com a troca de distribuidores, e com a divulgação do conceito e dinâmica da 

empresa-case. Apesar de ter sido modesto em 2010, com apenas 2,4% de crescimento, as 

atividades da empresa neste ano se voltaram para manter uma estabilidade do grande mercado 

que conquistou em 2009, gerando assim um crescimento um pouco inferior à média nacional. 

Já em 2011, a empresa, até maio, conseguiu superar seus resultados sobre o mesmo período 

de 2010 em quase 50%, após o período de implementação e adaptação do programa 

Conquistando a Perfeição. 

 

Paraguai 

País latino-americano com seis milhões de habitantes, dos quais dois milhões 

representam potencial de consumo para a empresa-case. A empresa está presente em 200 lojas 

no país, tendo como seu principal mercado as cidades de Assunção e Katrina. As principais 

características desse mercado são: mercado aberto; lojas desatualizadas; consumidoras 

identificadas com as marcas brasileiras, segundo informação dos lojistas; compras trimestrais; 

percepção visual nas lojas geralmente baixa, por volta de 50%. 

Os distribuidores locais são geralmente vendedores exclusivos e multimarcas, seus 

parceiros são focados na moda e na estética das lojas e têm sua equipe formada em sua 

maioria por mulheres vendedoras. Sendo assim, foram desenvolvidas estratégias para atuação 

no mercado local, são elas: 

- Antecipação do lançamento das temporadas; 

- Ampliação da participação do mercado, ou seja, que os lojistas comercializem cada vez 

mais produtos da empresa-case; 

- Ampliação de linhas, modelos e volumes, disponíveis para comercialização; 

- Aumento da equipe de vendas; 

- Aprimoramento dos pontos de vendas, fazendo campanha com lojistas, vendedores e 

distribuidores; 

- Intensificação das ações de marketing com cooperados e mídia local. 

A empresa também fez uma intervenção no layout das lojas no Paraguai. Abaixo um 

exemplo de como era o salão de vendas de uma das lojas e como ficou após reforma sugerida: 

 

Figura 3 – Vista da fachada da Empresa C, antes e depois da intervenção na Bolívia 



 

 

 
Fonte: Empresa C. 

 

A partir dessa interação maior entre a empresa-case e os outros elos da cadeia de 

suprimentos, levando em consideração os princípios de liderança da Ontopsicologia e a 

importância da estética seja em produtos que em ambientes, podem-se observar os seguintes 

resultados no Paraguai: 

 

Quadro 6 – Exportações da empresa-case para o Paraguai de 2008 a maio/2011 

Ano Pares Valor (R$) Crescimento (%) 

2008 110.428 1.541.382,59 - 

2009 158.628 2.116.606,97 37,3 

2010 196.090 3.038.760,37 43,6 

jan-maio/2010 61.672 1.214.390,00 - 

jan-maio/2011 85.452 1.740.385,00 43,3 
Fonte: Sadig/ empresa-case. Elaborado pelo autor. 

 

O crescimento no Paraguai se mantém superior a 35% anual depois da implementação 

das estratégias. Em comparação com as exportações brasileiras, como no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Exportações da empresa-case x Exportações brasileiras para o  

Paraguai de 2009 a maio de 2011 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

Vale salientar também que, como mostrado no gráfico acima, as atividades no 

Paraguai superam a média nacional nos dois anos após o programa Conquistando a Perfeição 

e na parcial de 2011, com destaque para 2009, quando a empresa caminhou na contramão da 

crise econômica e no período seguinte que conseguiu alavancar ainda mais seu crescimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresentou um exemplo de estratégia inovadora que a empresa-

case implementou no mercado latino-americano.  

A pesquisa participante demonstrou que a estratégia utilizada possibilitou o 

desenvolvimento de uma mentalidade (forma mentis) de transformação nos operadores que se 

tornaram agentes multiplicadores de resultados. Como consequência, observou-se uma 

mudança de foco na empresa que pôde se propagar pelo mercado brasileiro.  

A estratégia da empresa estudada está associada a aplicação por parte de seus 

administradores da metodologia na formação de seus líderes e demais atividades da 

organização conforme Meneghetti (2008). O desenvolvimento de lideranças demostrou-se 

fator decisivo na estratégia da empresa, pois gerou satisfação nas pessoas (MENEGHETTI 

2008). São elas que identificam necessidades, estabelecem relações, desenvolvem 

conhecimentos, formulam ações e diretrizes, implementam estratégias e constroem  

resultados. Cada indivíduo, em uma organização, desenvolvendo o seu primado e seu 

protagonismo leva a organização atingir seu resultado e o colaborador, além de contribuir 

com tal sucesso, atinge uma realização e gratificação individual.  

O segundo aspecto da estratégia foi a estética dos produtos e todo um conjunto de bem 

servir: atendimento de qualidade, verdadeiro interesse pelas necessidades dos clientes, prazer 

pelo trabalho e pelo contato com parceiros e colegas, além da satisfação com o produto ou 

serviço que se vende. Nos países latino-americanos, onde até então não focavam nas 

características estéticas dos produtos, foi preciso levar, além do belo, o conhecimento e 

domínio da cultura da empresa e do mercado, para que houvesse uma identificação entre 

aquelas empresas e a empresa estudada. A valorização de todos os envolvidos na cadeia de 

atividades da empresa, o produto com aprimoramento estético e o bom atendimento, 

contribuiu para mudar o foco do mercado do preço para o belo, despertando um maior desejo 

de consumo para seus produtos.  

De acordo com as informações financeiras divulgadas para o mercado nos últimos 

anos, pode-se observar que a empresa desenvolveu uma estratégia acertada que a colocou na 

contramão da crise financeira internacional que teve seu ápice em 2009. Com grandes 

crescimentos em vendas nesse período, a empresa-case aumentou sua participação no 

mercado latino-americano enquanto as outras empresas do setor diminuíram seu volume de 

exportações. Foi necessária uma mudança de paradigmas no interior da empresa, focalizando 

a qualidade do produto ao invés do preço. Os colaboradores da empresa se integraram, 

objetivando a disseminação desta dinâmica na empresa e nos seus parceiros externos, em 

todos os níveis hierárquicos e trouxeram para si a responsabilidade do resultado do seu 

trabalho. O desenvolvimento junto com seus parceiros de um novo conceito de entrega de 

valor para toda a cadeia de suprimentos solidificou os resultados obtidos ao longo dos anos e 

a tendência é que esse relacionamento se torne mais forte e proveitoso para seus participantes.  

Sabe-se que hoje as mudanças no mercado acontecem de forma veloz e que a 

tendência é um aumento contínuo destas. Mas independente de qualquer mudança, o principal 

capital de toda empresa são suas pessoas, pois elas são o elo entre suas atividades e os 

clientes. E para obter sucesso, é necessário manter relacionamentos duradouros com clientes e 

trocar valor com eles. Espera-se que este estudo de caso demonstre às organizações e aos 



 

 

profissionais que investir no desenvolvimento das pessoas e promover a sensibilidade ao belo 

gera bons resultados. 
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