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I. ÂMBITO

Âmbito
• TICE para incorporação no Produto
• TICE para melhoria dos Processos
Inovação
(Curto Prazo - 2/3 anos)

• Soluções com potencial de exploração

I&DT
(Médio Prazo – 5/6 anos)
(Longo Prazo – 10/15 anos)

• Desenvolvimento de novas soluções
25 de Maio de 2012
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II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Metodologia de Trabalho
Negócio
• Breve caracterização
• Prioridades Estratégicas

Roadmap de
Evolução das
TICE para o
Setor do
Calçado
TICE
• Estado de Arte
• Perspetivas de Desenvolvimento
(Produto, Processos)

Projetos Anteriores

25 de Maio de 2012
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III. FONTES DE INFORMAÇÃO

Fontes de Informação

Projetos Anteriores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

InFashionPT
Footwear P&P ETP
Manufuture ETP
CEC-Made-Shoe
TECMODA
SHOE BIZ
eBIZ-TCF
e-Business W@tch
FACAP e FATEC
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Fontes de Informação (cont.)

Projetos em Curso
• HIGHSPEED Shoefactory (Kyaia)
• NEWALK
• PRODUTECH – PSI / PPS5

25 de Maio de 2012
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Fontes de Informação (cont.)

Planos Estratégicos para o Setor do Calçado
• APICCAPS
–
–
–
–

Plano Estratégico 2007-2013
Footure 2015
Monografia Estatística 2011
FootGrafia

• Outras publicações
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Fontes de Informação (cont.)

Entrevistas de Levantamento
•

Empresas do Setor do Calçado (Produtoras):
– Manuel António – Modelador (Centenário)

•

Empresas de TICE
– Carlos Cardeiro (Oficina de Soluções)
– Fernando Sousa (CEI – Companhia de Equipamentos Industriais)
– Paulo Santos (Tomorrow Options)

•

Especialistas TICE para Setor do Calçado
– Rui Diogo Rebelo (INESC Porto)
– César Toscano (INESC Porto)
– Maria José Ferreira (CTCP)
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Fontes de Informação (cont.)

Workshop de Validação – Proposta de Participantes
•

Empresas do Setor do Calçado (Produtoras):
–
–
–
–
–
–
–

•

Empresas de TICE:
–
–
–
–
–
–

•

Kyaia (Fortunato; Luís Gonçalves)
CALAFE (Dr. Joaquim Carvalho)
AS Virus (Miguel Oliveira)
Ecco (José Augusto)
Camport
Codizo
Centenário
Oficina de Soluções (Carlos Cardeiro)
Expandindústria ( Dr. Laurindo)
Creative Systems (João Sousa; Pedro França)
Critical Software (Augusto Vilarinho)
CEI – Companhia de Equipamentos Industriais (Fernando Sousa – CEO)
Tomorrow Options (Paulo Santos)

Especialistas TICE para Setor do Calçado:
–
–
–
–
–

Rui Diogo Rebelo
César Toscano
Carlos Caldeira
Rui Pinto
Maria José Ferreira

25 de Maio de 2012
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IV. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA
INDÚSTRIA DO CALÇADO

Breve Caracterização da Indústria do Calçado

Dimensão
•

Setor com elevada relevância ao nível nacional:
–
–
–

•

1354 empresas;
33000 pessoas empregadas;
6% do emprego da indústria transformadora.

Nos últimos anos, alterações estruturais conduziram a uma diminuição do
número de empresas e postos de trabalho.

Fonte: Apiccaps – Monografia Estatística 2011.

25 de Maio de 2012
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Tipos de Empresas
•
•

Tecido empresarial composto, sobretudo, por PME concentradas a norte do
país;
A pequena dimensão das empresas justifica, em parte, algumas
dificuldades de investimento.

Fonte: Apiccaps – Monografia Estatística 2011.

25 de Maio de 2012
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Produtividade
•

•

Incrementos progressivos de produtividade, muito graças a medidas de
racionalização do processo produtivo e a investimentos em novos métodos
e tecnologias produtivas;
Crescente flexibilidade, também pelos mesmos motivos.

Fonte: Apiccaps – Monografia Estatística 2011.
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Exportações
•
•
•

Cerca de 95% da produção é exportada. Em 2010, Portugal exportou mais
do que produziu;
Forte especialização no calçado de couro (85% do volume de vendas);
O preço médio do par de sapatos também tem vindo a aumentar ao longo
dos anos, muito graças à orientação para segmentos mais exigentes e,
consequentemente, produtos de maior qualidade.

Fonte: Apiccaps – Monografia Estatística 2011.

25 de Maio de 2012
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Alterações Estratégicas Recentes
• Intensidade concorrencial dos mercados internacionais impõe
alterações no modelo competitivo;
• Diversificação da oferta por parte de países que, até então, eram
apenas produtores conduz à necessidade de procurar outros fatores
de diferenciação;
• Crise europeia afeta a procura, especialmente em segmentos de
baixo custo;
• Deslocalização da produção de Portugal para outros países cujo
custo é mais baixo – quebras na ordem dos 20-25% dos diversos
indicadores de atividade.

25 de Maio de 2012
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Análise SWOT – Indústria do Calçado Portuguesa
PONTOS FORTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso do setor na economia nacional
Fileira produtiva bem suportada por associações e centros
tecnológicos
Existência de orientações conjuntas para o setor
Capacidade de adaptação / Rapidez de resposta
Flexibilidade produtiva
Crescente produtividade
Disponibilidade de equipamentos modernos
Existência de marcas e coleções nacionais

OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•

Factores Internos

•
•
•
•
•
•

Custos de produção mais elevados do que os dos
concorrentes diretos
Aposta diminuta nos serviços associados (ex. distribuição)
Dimensão comercial frágil
Níveis de Qualificação dos RH são ainda reduzidos
Capacidade de investimento enfraquecida
Baixo nível de integração da cadeia de abastecimento
Reduzida utilização das TICE de forma generalizada

Factores Externos

Proximidade dos mercados europeus
Resistência e tendência de crescimento dos mercados de
luxo
Valorização crescente de produtos diferenciados por parte
dos consumidores
Tecnologias para a Internet e novos modelos de negócio
decorrentes (vendas online, crowdsourcing).
Aparecimento de novas tecnologias, passíveis de serem
incorporadas no produto
Redes de colaboração

25 de Maio de 2012

•

•
•
•
•
•

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

Intensidade concorrencial dos mercados internacionais
Concorrentes internacionais de elevada dimensão e com
maior capacidade de investimento
Deslocalização da produção para países onde o custo é
mais baixo e consequente perda de mercado
Domínio da distribuição por parte dos países asiáticos
Upgrade qualitativo da oferta asiática
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Modelos de Negócio
• Dada a nova dinâmica da cadeia de valor (multipolar ou
tendencialmente dominada pelos compradores), é possível
confrontarmo-nos com dois grandes modelos de negócio:
– Prestação de Serviços - subcontratação ou co-contratação (o que mais se
verifica em termos nacionais);
– Venda com marca própria.

Fonte: TECMODA.

25 de Maio de 2012
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Modelos de Negócio: Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
•

•

•

Venda com Marca Própria

O sucesso passa pela obtenção de graus de sofisticação
progressivamente mais elevados, ocupando-se lugares
cada vez mais próximos do comprador (até se ser
fornecedor de 1.ª linha);
O serviço poderá assumir várias configurações, em
função da quantidade de atividades que a empresa
integra na sua oferta. Ou seja, esta pode apenas produzir
conforme encomenda do cliente (postura reativa) ou
oferecer um conjunto de atividades mais alargado, desde
o desenvolvimento do produto à distribuição (postura
proativa);
O enfoque está na lógica de serviço, privilegiando-se:
•

Uma resposta rápida (integrada numa oferta “full package”,
em que se visa a obtenção de soluções completas,
entregues nos armazéns centrais ou nas lojas,
contemplando o design, desenvolvimento do produto –
amostras, aquisição de matérias-primas e acessórios,
confeção, logística, etc.);
O sourcing (através da visão e ação internacional de modo
a integrar diferentes recursos a nível internacional, fazendo
o devido balanceamento entre custo, qualidade e rapidez).

• Neste tipo de modelo,
•

•

•

O enfoque está também na moda, prosseguindo-se um
caminho alicerçado na notoriedade obtida junto dos
parceiros comerciais.

•

Fatores Críticos de Sucesso:
• Custo/Qualidade vs Conceito (Conhecimento do
Mercado);
• Conceção e desenvolvimento do produto;
• Marketing;
• Serviço integrado;
• Resposta rápida e global.

Fatores Críticos de Sucesso:
•
•

Custo vs Qualidade;
Resposta rápida e global.
Fonte: TECMODA.

25 de Maio de 2012

ROADMAP DAS TICE PARA O SETOR DO CALÇADO

23

Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Configurações da Cadeia de Valor
•

Podemos verificar ainda diferentes configurações da cadeia de valor,
também em função do modelo de negócio da empresa:

25 de Maio de 2012
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Breve Caracterização da Indústria do Calçado (cont.)

Evidências da Aposta em Inovação
• A indústria de calçado portuguesa evidencia uma crescente aposta
em inovação. Apresenta-se, de seguida, alguns factos que o
comprovam:
– Desde 2002, mais de 240 novas marcas criadas, das quais 111 são
comunitárias;
– Nos últimos 8 anos, foram registadas 24 novas patentes e
desenvolvidos 1660 produtos novos;
– Os investimentos em sistemas de produção e logística são cada vez
mais uma constante.

Fonte: Jornal Apiccaps – Jan 2011

25 de Maio de 2012
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V. ESTADO DE ARTE DAS TICE NA
INDÚSTRIA DO CALÇADO

Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado

Alguns Indicadores
•
•

•

Os indicadores apresentados de seguida são resultado de um estudo realizado em
2006, no âmbito do projeto e-Business W@th;
Os dados demonstram que a indústria do calçado é um dos sectores que menos
utiliza as TIC de forma generalizada (especialmente, as empresas produtoras),
estando inclusive abaixo da média global de todos os setores;
No entanto, quando economicamente justificável e em âmbito específicos, estas
empresas utilizam e tiram partido das tecnologias.

Fonte: e-Business W@tch 2006.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Alguns Indicadores
Acesso à Internet no
Posto de Trabalho

Significativamente
mais baixo.

Fonte: e-Business W@tch 2006.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Alguns Indicadores
ERP – Soluções de pequena dimensão

O mais baixo
(7% das empresas).

Fonte: e-Business W@tch 2006.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Alguns Indicadores
Online Procurement
Significativamente
mais baixo
(30% das empresas).

Fonte: e-Business W@tch 2006.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Alguns Indicadores
Marketing e Vendas Online

Mais baixo, embora
GAP relativamente a
outras áreas seja menor.

Fonte: e-Business W@tch 2006.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Produto
• Tecnologia de incorporação no produto:
– Algumas marcas internacionais já apostam na incorporação de
dispositivos electrónicos no sapato, realidade que não se verifica em
Portugal;
– Existem, no entanto, empresas portuguesas que se dedicam ao
desenvolvimento de dispositivos passíveis de ser incorporados no
calçado (exemplo: Tomorrow Options);
– Foram também desenvolvidos alguns projetos no sentido de criar
sapatos com componentes eletrónicos integrados;
– A incorporação da tecnologia no sapato é, em grande parte dos casos,
condição fundamental para que esta seja comercializada.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Produto
• Tecnologia de
(exemplos):

incorporação

no

produto

– WalkinSense: dispositivo médico eletrónico de análise da marcha que
fornece informações qualitativas e quantitativas sobre a pressão
plantar dinâmica e a atividade dos utilizadores.
– Empresa: Tomorrow options.
– Áreas de Aplicação: saúde, desporto.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Produto
• Tecnologia de
(exemplos):

incorporação

no

produto

– Aetrex GPS Shoe: sapato com GPS embutido destinado a ajudar
pessoas portadoras de Alzheimer a tornarem-se mais independentes.
Foi lançado em Novembro nos EUA.
– Áreas de Aplicação: saúde, segurança.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Produto
• Tecnologia de
(exemplos):

incorporação

no

produto

– Transformar a locomoção humana em energia que, por sua vez, pode
ser utilizada em aparelhos do dia a dia (telemóvel, mp3, computador,
etc.).
– A transformação de movimento em energia dá-se através de uma
espécie de palmilha, que capta gotículas líquidas e as converte em
corrente.
– Atualmente, este processo já é utilizado com aparelhos que requerem
quantidades menores de energia como sensores e relógios, por
exemplo.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos
Este estudo incidirá sobre todos os processos considerados chave
para a indústria do calçado, qualquer que seja o modelo de
negócio.
Gestão Administrativa e Financeira
Gestão de Capital Humano

Processos
de Suporte

M
A
R
G
E
M

Planeamento e Logística
Marketing e
Vendas

Desenvolvimento
do Produto e
Processo

Compras

Produção

Processos
Chave

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Marketing e Vendas
• A Internet conduziu a um crescimento exponencial do volume de
informação;
• É cada vez mais necessário o uso de ferramentas inteligentes que
filtrem, classifiquem, estabeleçam prioridades e facilitem a gestão
da informação;
• As capacidades geradas pelo uso do comércio eletrónico são
definidas a partir do uso intensivo de tecnologias que permitem,
entre outras coisas:
– O acesso eletrónico a serviços;
– A comunicação / interação online;
– A eliminação de barreiras entre empresa e cliente (business-toconsumer);
– As transações comerciais online.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Marketing e Vendas
• Os sistemas de venda de calçado online atuais são sistemas que
não exploram todo o potencial da interação com o cliente, nem da
informação que se gera neste âmbito;
• O que se verifica no caso das empresas de calçado portuguesas são
sites estáticos de venda: catálogos online dos produtos nos quais,
mediante a seleção do cliente, é possível efectuar a compra;
• Um dos entraves ao aumento das vendas online é, precisamente, o
facto de o cliente não saber qual o tamanho que melhor se adequa
ao seu pé, bem como o conforto associado ao sapato escolhido;
• Os sistemas atuais de venda de calçado não fazem registo das
pesquisas do cliente, nem fazem recolha da experiência de compra
do cliente ao nível do produto.
• Verifica-se também lacunas ao nível do registo do histórico de
vendas de cada cliente associado à experiência e satisfação.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)
Processos: Desenvolvimento do Produto e Processo
• A forma como o desenvolvimento da coleção / do produto é
realizado depende do modelo de negócio que a empresa tem com
os seus clientes:
– Desenvolvimento conjunto:
•
•
•

Interacções constantes com o cliente, presenciais ou à distância (e-mail, telefone);
Ambas as partes propõem modelos para a coleção;
A modelação/industrialização do produto fica a cargo da empresa responsável pela produção.

– Desenvolvimento a cargo do cliente:
•
•
•

Cliente desenvolve a coleção autonomamente;
A modelação/industrialização do produto fica a cargo da empresa responsável pela produção;
Amostras são produzidas e enviadas para aprovação por parte do cliente.

– Desenvolvimento a cargo da empresa responsável pela produção:
•
•

25 de Maio de 2012

Este cenário é mais frequente em empresas que detêm marcas próprias;
Design, desenvolvimento e modelação/industrialização ficam a cargo da própria empresa.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)
Processos: Desenvolvimento do Produto e Processo
• Ferramentas de desenvolvimento de produto 3D (ex. CAD 3D) são
utilizadas por um número reduzido de empresas e quase apenas
para desenvolvimento de esboços iniciais. Como motivos para tal,
são apresentados os seguintes:
– Ferramentas ainda não têm um desempenho adequado no desenvolvimento de
alguns tipos de modelos (exemplo: botas);
– O software ainda não permite trabalhar devidamente modelos com
determinada construção (exemplo: calçado com rotações);
– Impossibilidade de substituir protótipo físico, devido a imposição do cliente;
– Dependência do desenvolvimento da forma, para que seja possível desenvolver
o modelo;
– Dificuldade em percecionar o feeting (adequação) do produto através do
desenho;
– Impossibilidade de simular o comportamento dos materiais, sobretudo dos de
origem natural (peles);
– Ausência de integração entre as ferramentas de modelação e o software de
gestão;
– É possível fazer a passagem dos modelos para planos de corte, no entanto, as
soluções existentes não fazem a optimização dos materiais a cortar (nesting).
25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Compras
•

•

•

Um dos problemas apontados como potenciador de atrasos é a
disponibilização tardia das encomendas a fornecedores de materiais e
componentes.
A informalidade que pauta o negócio é uma das causas que está na origem
deste problema: o receio de alterações ou cancelamentos por parte do
cliente leva a que as empresas encomendem o mais tarde possível.
Assiste-se ao alargamento da política de compras a uma escala global, o
que tem permitido:
– Reduções de custos na compra de componentes/matérias-primas;
– Ciclos mais rápidos de inovação e lançamento de novos produtos;
– Maior peso dos custos de transporte no preço dos componentes/matériasprimas.

•

Este acontecimento leva a que seja ainda mais premente melhorar a
comunicação com fornecedores e, também, formalizar as regras que
medeiam o negócio.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Produção
•

Corte – sistemas de corte:
– Existem no mercado diversos equipamentos de corte que
reúnem características de grande distinção entre eles;
– Em particular, no domínio dos sistemas de corte para os
materiais correntes na industria do calçado, peles e outros
materiais, sobressaem:
• Equipamentos de corte por jacto de água;
• Equipamentos de corte for faca oscilante.

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Produção
•

Corte – sistemas de corte:
– Sistemas de corte por jacto de água:
• São a tecnologia dominante no setor do calçado;
• Existem diversas soluções no mercado, customizadas para
características especificas de utilizadores e de mercados-alvo;
• É uma tecnologia dotada de elevada flexibilidade para o corte de
encomendas de grande diversidade de modelos;
• É também dotada de grande versatilidade para o corte
de materiais diversos. Na sua relação custo-benefício, é uma
tecnologia orientada para capacidades de produção superiores a
800 pares/dia (8h de trabalho por dia).

25 de Maio de 2012
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Produção
•

Corte – Sistemas de Corte:
– Sistemas de corte por faca:
• Existem já no mercado diversas soluções para corte de pele por
faca, todas assentes no conceito de uma mesa de trabalho;
• Existem igualmente equipamentos com a capacidade de realizar
colocação automática de peças, todos com base em projeção
direta sobre a pele, o que cria perdas operacionais de uso das
capacidades de corte das maquinas;
• Há também soluções com cabeças de corte múltiplas, contudo
estes equipamentos são integralmente de origem internacional e
operam no mercado nacional através de representantes
comerciais.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
•

•

A atual estrutura produtiva das empresas de calçado caracteriza-se por
um fluxo produtivo que apresenta três principais fases de fabrico: corte,
costura e montagem.
Cada uma destas fases apresenta características de planeamento,
organização e gestão logística altamente diferenciadas entre si,
salientando-se:
–
–
–

•

Corte: organização implica uma gestão de peças resultantes dos materiais cortados;
Costura: organização envolve a junção das peças em lotes por modelo, tamanho, e planos
de fabrico e um fluxo fabril distinto em conformidade com as gamas operatórias;
Montagem: organização exige a desagregação destes mesmos lotes, agora par a par e um
fluxo fabril sequencial.

A gestão corrente destes fluxos produtivos implica ainda:
–

–

A existência de pontos de stock intermédios que permitam reorganizar os produtos em
curso para entrada em cada fase seguinte, garantindo o seu abastecimento contínuo e
uniforme;
A existência de sistemas de distribuição adequados que garantam a máxima flexibilidade
intra e intersecções e que minimizem o tempo de movimentação sem valor acrescentado.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
• Planeamento das Operações:
– Projeto AGILPAN culminou com o desenvolvimento
de uma solução de planeamento ajustada às
necessidades da indústria do calçado.
– incorpora um motor de planeamento que minimiza
os atrasos dos prazos de entrega assumidos com os
clientes, tendo em conta as restrições em cada fase
de fabrico, do desenvolvimento do produto, da
disponibilidade dos materiais e da capacidade de
produção.

Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
• Logística de Suporte ao Corte:
– As soluções são quase inexistentes:
• O abastecimento de materiais e acessórios de corte, recolha de peças cortadas,
armazenamento intermédio e distribuição às fases seguintes é tratado manualmente;
• Ou alternativamente, algumas destas tarefas são apoiadas por um tapete elementar
de movimento contínuo.

– Nesta configuração produtiva a flexibilidade é muito baixa e deve-se:
•
•
•
•
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À rígida distribuição das peles a cortar pelos postos de trabalho;
À difícil gestão da sobra de pele após o corte;
À difícil gestão e distribuição dos cortantes;
Ao processo de recolha e picking de peças cortadas.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
• Logística de Suporte à Costura:
– Transportadores de movimento contínuo:
• Sistemas que efetuam sequencialmente a distribuição posto a posto em função de
uma gama operatória previamente estabelecida;
• Estes sistemas são cada vez menos utilizados pelo setor pois obrigam a um setup da
linha de produção sempre que se verifica a introdução de um novo modelo, devido à
sua nova gama operatória;
• Estas soluções são hoje apenas adequadas à produção em série.

– LogicTrans (Transportadores automatizados de costura):
• Sistemas de distribuição automatizada que fazem chegar o trabalho diretamente a
cada posto, a partir da gestão orientada de uma gestora de linha;
• A base de trabalho da gestora de linha é a gama operatória que é previamente
definida, modelo a modelo.

– LogicStore (Transportadores automatizados com armazém dinâmico):
• Sistemas cujo princípio de funcionamento é idêntico ao LogicTrans, integrando
adicionalmente um armazém dinâmico, aéreo, cuja função é armazenar as caixas que
são devolvidas pelos postos de trabalho e abastecê-los sempre que,
automaticamente, deteta que um posto de trabalho está vazio.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
• Logística de Suporte à Montagem:
– Os transportadores de montagem convencionais limitam-se a percorrer uma
determinada rota de fabrico passando pelos postos de trabalho colocados
lateralmente a este sistema de movimentação;
– Um único sistema de montagem não permite associar vários percursos de
construção em simultâneo;
– As empresas têm um transportador de montagem para cada sistema de
construção de sapato, pois cada um deles implica uma sequência de operações
diferente;
– OneStepProductionProcess (transportador de montagem e acabamento):
• Sistema desenvolvido no âmbito do projecto europeu CEC-MADE-SHOE, pelo consórcio
Kyaia, CTCP, INESC Porto e Lirel, e instalado na empresa Kyaia em Paredes de Coura,
com o apoio PRIME;
• Este sistema permite:
– Produzir em simultâneo vários sistemas de construção de sapatos com os mesmos recursos
físicos.
– Elimina os stocks intermédios entre a secção de montagem e a secção de acabamento porque
integra num único sistema logístico a montagem e acabamento.
– Reduz o lead time de produção pela mesma razão (integração das duas secções de fabrico) e
faz uma gestão eficiente das duas secções em simultâneo.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
•

A indústria do calçado dispõe hoje de um conjunto de soluções de logística
automatizada que suportam, fase a fase, a estrutura fabril assim definida;

•

Pode-se afirmar que as empresas portuguesas de calçado apresentam o
mais alto nível de flexibilidade produtiva, de entre as suas principais
empresas competidoras internacionais;

•

A evolução tem assumido uma lógica de “automatização crescente,
incremental” mas sempre baseada na organização vigente;

•

Coloca-se hoje um novo desafio: romper com a organização tradicional e
evoluir para novos conceitos de organização que melhor se adeqúem à
realidade da produção par a par, ao elevado mix de modelos, à
necessidade da total flexibilidade e ao “non-stop and fast running
production”.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
•
•

•

•
•

•

A indústria da moda revê-se, de coleção para coleção, com a necessidade de
apresentar uma maior diversidade de modelos;
Esta diversidade implica um aumento do número de variantes de cada modelo e,
consequentemente, um acréscimo significativo dos materiais com que a empresa
tem de lidar;
Esta é a forma encontrada pela indústria portuguesa para, de forma continuada,
aumentar as suas exportações e valorizar as coleções que apresenta nos mercados
nacional e internacionais;
Essa estratégia é ainda mais premente nas empresas de marca própria, cuja
produção obriga a um aumento da complexidade na gestão de materiais e formas;
De realçar ainda que existem fluxos inversos de materiais resultantes da execução
de operações de corte par a par, que obrigam ao retorno da pele e das formas ao
armazém;
Não existe no mercado nenhuma solução para este tipo de necessidades. É uma
área nova ainda não abordada pelos fornecedores de tecnologias, e porque as
características de produção anteriores assim não o exigiam.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
•

Como se demonstrou anteriormente, existem atualmente sistemas
logísticos para as secções de costura e montagem que implementam os
processos tradicionais de organização da produção de calçado;

•

Não existem atualmente sistemas de gestão e logísticos que respondam às
necessidades atuais e que permitam integrar as três secções numa única
fase;

•

O projeto HIGHSPEED Shoefactory, atualmente em curso, pretende um
modelo de organização fabril integrando as tradicionais 3 fases de
produção corte, costura e montagem numa única fase e permitir assim um
avanço radical em relação ao estado da arte.
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Estado de Arte das TICE na Indústria do Calçado (cont.)

Processos: Planeamento e Logística
• Projeto HIGHSPEED Shoe Factory (Kyaia):
– Conta com o envolvimento do INESC Porto, Kyaia e Flowmat, entre
outros;
– Objetivo: tornar possível o abastecimento de matéria-prima e formas
sincronizado com uma produção par a par, altamente flexível e com
grande diversidade de modelos em produção simultânea;
– Toda a complexidade associada ao elevado grau de flexibilidade
exigido será suportada por um sistema RFID e de gestão integrado
altamente inovador.
– Está previsto o desenvolvimento de dois módulos de gestão logística
com integração de tecnologias de identificação RFID (e-mat e e-last);
– Posteriormente, estes módulos serão integrados no sistema de
distribuição logística e-log.
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ROADMAP DAS TICE PARA O SECTOR DO CALÇADO

VI. ROADMAP DE INICIATIVAS FUTURAS
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Eixos Estratégicos

Eficiência
Operacional,
Flexibilidade e
Rapidez de Resposta

Integração da
Cadeia de
Abastecimento

Alargamento da
Oferta de Valor

Eficiência Energética

Conhecimento do
Cliente /
Consumidor

Eixos Estratégicos, Iniciativas e Âmbito
Âmbito

Eficiência Operacional,
Flexibilidade e Rapidez de
Resposta

Integração da Cadeia de
Abastecimento
Disponibilidade dos
Equipamento e Eficiência
Energética

Alargamento da Oferta de
Valor

Conhecimento do Cliente /
Consumidor
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1

Sistemas de Produção

Empresas produtivas

2

Compras e Logística Interna

Empresas com responsabilidade pela aquisição e gestão
de materiais

3

Desenvolvimento do Produto

Modelo de Negócio “Venda com Marca Própria”
Empresas que integrem o Desenvolvimento do produto
na sua oferta de valor

4

Integração com fornecedores e parceiros

Qualquer que seja o modelo de negócio

5

Integração com agentes e clientes

Qualquer que seja o modelo de negócio

6

Eficiência dos equipamentos

7

Integração de novos serviços na oferta de
valor

Qualquer que seja o modelo de negócio

8

Aposta em segmentos especializados e de
elevado valor acrescentado

Modelo de Negócio “Venda com Marca Própria”

9

Customização / Personalização

Modelo de Negócio “Venda com Marca Própria”

10

Rentabilização dos Canais de Divulgação e
Venda Online

Modelo de Negócio “Venda com Marca Própria”

11

Exploração da informação de venda/consumo
(Business Intelligence).

Modelo de Negócio “Venda com Marca Própria”

12

Aproximação ao consumidor final

Modelo de Negócio “Venda com Marca Própria”
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Eixos Estratégicos

Eficiência
Operacional,
Flexibilidade e
Rapidez de Resposta

Integração da
Cadeia de
Abastecimento

Alargamento da
Oferta de Valor

Disponibilidade dos
Equipamentos e
Eficiência Energética

Conhecimento do
Cliente /
Consumidor

Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

1. Sistemas de Produção
•
•
•

As encomendas de cliente tendem a diminuir em quantidade de pares
encomendados;
A diversidade de produtos evolui na ordem inversa;
Os prazos de entrega solicitados pelo cliente serão cada vez mais
reduzidos.

•

A lógica funcional de organização em secções produtivas (corte, confeção
e acabamento) deverá ser revista de forma a responder às necessidades
de mercado actuais;

•

Neste domínio, é necessário inovar do ponto de vista organizacional
e tecnológico.
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

1. Sistemas de Produção

• Reorganização dos métodos e tecnologias de acordo com uma
filosofia do tipo Just-in-Time;
• Criação de mecanismos de sincronização de produção (Ex.
kanban);
• Necessidade absoluta de informação online (em tempo real).
• O
projeto High Speed Shoe Factory, já anteriormente
mencionado, integra no seu âmbito o estudo de algumas destas
medidas. O grande objetivo é conferir maior flexibilidade ao
sistema de produção.
• Os resultados deste projeto estarão disponíveis para aplicação
prática noutros contextos em 2014.
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

1. Sistemas de Produção
•

•
•

Empresas que optem pela subcontratação/deslocalização da produção
necessitarão de sistemas de informação mais sofisticados que minimizem a
distância geográfica entre componentes do mesmo sistema;
Esta barreira à comunicação, caso não seja atenuada, contribuirá para a
perda de flexibilidade e rapidez de resposta por parte das empresas;
As tecnologias de informação assumem grande importância neste
contexto, especialmente porque permitem:
•
•

Monitorizar o estado da produção em tempo real e, consequentemente, atuar
em eventuais anomalias;
Monitorizar a qualidade dos produtos e processos.

• Pela dimensão e estrutura das empresas subcontratadas, a
interação com as mesmas deverá realizar-se via web (exemplo:
portal do subcontratado).
•

O RFID (Radio-Frequency Identification) é outra tecnologia relevante na
medida em que permite a rastreabilidade do produto.
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

Roadmap

1. SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Prazo

Iniciativas

a

Melhoria dos algoritmos associados à produção dos planos de corte, por
forma a garantir a otimização dos materiais.

b

Adaptação progressiva dos equipamentos à produção de pequenas séries:
equipamentos novos e já existentes.

c

Desenvolvimento de soluções web de interação com subcontratados;
• Estado da produção;
• Defeitos de produção.

d

e

Curto
1-2 anos

Médio
2-4 anos

Longo
+ 4 anos

Desenvolvimento / Adaptação de soluções para utilização em terminais
PDT (Portable Data Terminals):
• Controlo da produção;
• Registos da Qualidade.
Melhorar a usabilidade das soluções de gestão existentes atualmente, no
sentido de as tornar mais intuitivas, simples e ajustadas ao negócio (Nota:
A grande maioria das empresas não utiliza mais de 50% das funcionalidades
disponibilizadas pelos sistemas de informação atuais.)
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

Roadmap

1. SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Prazo

Iniciativas

e

Estudo de redução dos setups das máquinas críticas no setor (metodologia
SMED)

f

Sistemas Inteligentes de monitorização e controlo das máquinas:
• Condição das máquinas;
• Eficiência energética
• Capacidade para realizar a próxima OF;
• Planeamento de manutenção preventiva integrado com o planeamnto
da produção.
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Médio
2-4 anos

Longo
+ 4 anos
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

2. Compras e Logística Interna
•

•

•

As compras e logística interna, enquanto processos de suporte, terão que
acompanhar a evolução do negócio e, especialmente, das necessidades do
sistema de produção;
Segundo as entrevistas realizadas, uma componente substancial do cycle
time é consumido na pesquisa, compra, preparação, abastecimento e
gestão dos materiais e componentes;
Além disso, uma maior diversidade de materiais e componentes tem vindo
a levantar problemas relacionados com:
–
–

•

Dimensão dos stocks e espaços de armazenamento;
Riscos associados à compra de grandes quantidades.

Apesar de se assistir a uma orientação crescente para a diferenciação, os
modelos de negócio ainda são muito baseados na concorrência pelo custo,
o que conduz a uma necessidade de aposta na eficiência da cadeia de
fornecimento e consequente redução do cycle time:
–
–

Integração da informação;
Gestão de operações.
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

Roadmap

2. COMPRAS E LOGÍSTICA INTERNA
Prazo

Iniciativas

a

Desenvolvimento de soluções que permitam a pesquisa de materiais e
componentes de forma ágil e integrada (Exemplo: Online Market Place de
Materiais para fabrico de calçado).

b

Desenvolvimento de solução de apoio à decisão que permita a seleção dos
melhores materiais relacionados com um tipo de produto.

c

Formalização da relação com fornecedores como forma de agilizar todo o
processo de compra e armazenamento de materiais:

d

Negociação das condições de entrega com os fornecedores:
• Tipo de embalagem a utilizar;
• Quantidade por embalagem;
• Identificação dos materiais.

e

Curto
1-2 anos

Médio
2-4 anos

Longo
+ 4 anos

Automatização dos processos de receção, movimentação e expedição de
materiais e de produto acabado
• Tecnologias de identificação de artigos que o possibilitem (RFID);
• Sistemas de armazenamento automático;
• Sistemas de movimentação de materiais (Exemplo: AGV).
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

3. Desenvolvimento do Produto

• Muitas empresas portuguesas produtoras de calçado já colaboram
ativamente no desenvolvimento das coleções dos seus clientes;
• Normalmente, este trabalho inicia-se na fase de industrialização
do produto, anterior à produção das amostras;
• Estas competências deverão ser reforçadas na medida em que
contribuem para a fidelização do cliente;
• A tecnologia poderá ter um contributo relevante neste contexto,
proporcionando ambientes virtuais de colaboração.
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Eficiência Operacional, Flexibilidade e Rapidez de Resposta

Roadmap

3. DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
Prazo

Iniciativas

a

Integração das soluções de desenvolvimento (exemplo: CAD) com as
soluções de gestão (ERP), por forma a garantir a rastreabilidade da
informação relativa ao produto.

b

Melhoria das ferramentas de desenho de forma a minimizar a necessidade
de produção de amostras: prototipagem virtual e visualização 3D.

c

Utilização de ferramentas de trabalho colaborativo que facilitem a
interação com o cliente.

d

e

Curto
1-2 anos

Médio
2-4 anos

Longo
+ 4 anos

Design for Manufacturing – Desenvolvimento / implementação de
ferramentas de apoio à decisão que sugiram ao designer ou ao modelador
opções com menor impacto do ponto de vista produtivo.
Utilização de ferramentas de suporte à gestão do ciclo de vida do produto
que possibilitem manter todo o histórico relativo a um determinado
modelo: desenhos, prototipagem e problemas/alterações registadas; gama
operatória e problemas identificados na produção; vendas; registos pósvenda.
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Eixos Estratégicos

Eficiência
Operacional,
Flexibilidade e
Rapidez de Resposta

Integração da
Cadeia de
Abastecimento

Alargamento da
Oferta de Valor

Disponibilidade dos
Equipamentos e
Eficiência Energética

Conhecimento do
Cliente /
Consumidor

Integração da Cadeia de Fornecimento

4. Integração com fornecedores e parceiros
FORNECEDORES

EMPRESA DE
CALÇADO

Planeamento integrado da produção:
• Comunicar, com antecedência, o que é planeado produzir, para que o
fornecedor produza os materiais/componentes necessários para tal.
• Sistemas de Informação de Gestão (ERP’) têm um papel fundamental neste
domínio, na medida em que facilitam a passagem desta informação e, mais
importante, a sua atualização em tempo real.
• Implementação de standards para transferência de informação entre
empresas (XML, EDI).
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Integração da Cadeia de Fornecimento

5. Integração com agentes e clientes
AGENTE
EMPRESA DE
CALÇADO
CLIENTE

Antecipação das necessidades do cliente:
• Antecipar e aumentar a frequência da troca de informação (exemplo: portal do
agente/cliente);
• Aplicável a encomendas de repetição;
• Implementação de standards para transferência de informação entre
empresas (XML, EDI).
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Integração da Cadeia de Fornecimento

Roadmap

4. INTEGRAÇÃO COM FORNECEDORES E PARCEIROS
5. INTEGRAÇÃO COM PARCEIROS E CLIENTES
Prazo

Iniciativas

a

Criação de parcerias empresariais que possibilitem o desenvolvimento de
novos modelos de negócio e ofertas de valor mais integradas (Ex: Prontomoda).

b

Desenvolvimento de soluções de planeamento integrado da produção (ao
longo da cadeia de abastecimento): partilha bidirecional dos planos de
produção.

c

Desenvolvimento de soluções com gatways de integração que respeitem
standards de transferência de informação (ex: XML, EDI), passíveis de
serem integradas com outros sistemas de informação.

d

Curto
1-2 anos

Médio
2-4 anos

Longo
+ 4 anos

Aumentar a interação entre fornecedores e clientes, suportada por
soluções já existentes (Exemplo: portais colaborativos). Esta iniciativa
assume especial relevância durante a fase de conceção e desenvolvimento
do produto.
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Eixos Estratégicos

Eficiência
Operacional,
Flexibilidade e
Rapidez de Resposta

Integração da
Cadeia de
Abastecimento

Alargamento da
Oferta de Valor

Disponibilidade dos
Equipamentos e
Eficiência Energética

Conhecimento do
Cliente /
Consumidor

Disponibilidade dos Equipamentos e Eficiência Energética

6. Eficiência Energética dos Equipamentos
• Definição da metodologia e Implementação de ações de
avaliação e redução dos consumos energéticos nas
empresas do setor do calçado:
–
–
–
–

Auditorias à eficiência energética;
Identificação dos equipamentos de maior consumo;
Levantamento de soluções alternativas de menor consumo;
Propostas de intervenção.

• Desenvolvimento de soluções que permitam melhorar a
eficiência energética dos equipamentos:
– Monitorização;
– Auto-regulação;
– Identificação dos produtos de maior consumo.
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Disponibilidade dos Equipamentos e Eficiência Energética

6. Eficiência Energética dos Equipamentos
• Criar mecanismos que garantam a disponibilidade dos
equipamentos:
–
–
–
–
–
–

Monitorização da condição do equipamento;
Identificação de falhas;
Identificação de necessidades de intervenção;
Previsão do estado da máquina para a próxima OF;
Regulação automática, em função do tipo de produto;
garantia de setups de acordo com o previsto na OF.
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Disponibilidade dos Equipamentos e Eficiência Energética

Roadmap

6. EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS
Prazo

Iniciativas

a

Definição da metodologia e Implementação de ações de avaliação e
redução dos consumos energéticos nas empresas do setor do calçado.

b

Desenvolvimento de soluções que permitam melhorar a eficiência
energética dos equipamentos.

c

Criar mecanismos que garantam a disponibilidade dos equipamentos.
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Eficiência Energética

Conhecimento do
Cliente /
Consumidor

Alargamento da Oferta de Valor

7. Integração de novos serviços na oferta de valor
• Além de novos produtos, as empresas deverão
equacionar a integração de serviços na sua oferta de
valor:
– Design (exemplo: Zara recebe propostas de novos produtos por
parte das empresas que subcontrata, seleciona os que pretende
incluir nas coleções, encomendando à empresa responsável
pela proposta a sua produção.
– Serviço de Distribuição pela rede de pontos de venda do
cliente.
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Alargamento da Oferta de Valor

8. Aposta em segmentos especializados e / ou de
elevado valor acrescentado
• Design:
– Orientação para segmentos mais exigentes do ponto de vista de design
e moda (luxo, ambiente, saúde e conforto, segurança, etc.);

• Qualidade:
– Aposta em produtos de maior valor acrescentado (materiais nobres,
Incorporação de tecnologia no produto);
– Incremento das competências/tecnologias de controlo de qualidade.

• Diversificação:
– Aposta em materiais, tecnologias e sistemas que conduzam à
diversificação das funcionalidades do sapato: incorporação de
dispositivos eletrónicos no sapato:
• GPS / GSM – Localização (Saúde, Calçado Infantil);
• GPS – medição de distâncias percorridas (desporto);
• Sensores de medição de parâmetros vitais com aplicação em segmentos
como saúde e desporto;
• Dispositivos de geração de energia.
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Alargamento da Oferta de Valor

9. Customização / Personalização
•
•

A customização / personalização do produto é apontada como uma grande
tendência de evolução, sobretudo em artigos de moda;
O consumidor valoriza:
– o facto de deter um produto único;
– A participação no desenvolvimento do mesmo.

•
•
•

Grandes marcas como a Nike e Adidas já disponibilizam online
funcionalidades de configuração e personalização de calçado.
O valor de mercado de um artigo customizado é normalmente bastante
superior ao do produto de catálogo.
A customização/personalização obrigam a alterações profundas no sistema
de produção e logística de suporte, pelo que se trata de uma
oportunidade interessante mas cuja resposta deverá ser devidamente
planeada.
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Alargamento da Oferta de Valor

Roadmap

7. INTEGRAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS NA OFERTA DE VALOR
8. APOSTA EM SEGMENTOS ESPECIALIZADOS E/OU DE ELEVADO VALOR ACRESCENTADO
9. CUSTOMIZAÇÃO / PERSONALIZAÇÃO
Prazo

Iniciativas
a

Integração de serviços na sua oferta de valor.

b

Incorporação de dispositivos eletrónicos no sapato:
• GPS / GSM – Localização (Saúde, Calçado Infantil);
• GPS – medição de distâncias percorridas (desporto);
• Sensores de medição de parâmetros vitais com aplicação em segmentos como
saúde e desporto;
• Dispositivos de geração de energia.

c

Implementação de soluções com funcionalidades avançadas de customização:
• Seleção e configuração do produto a partir de um conjunto de opções
predefinidas;
• Personalização total do produto.
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Conhecimento do Cliente / Consumidor

10. Rentabilização dos Canais de Divulgação e Venda
Online
• A internet é um canal poderoso e cada vez mais explorado pelas
empresas;
• Atualmente, não é suficiente marcar presença, é necessário estar
ativo;
• Estudos comprovam que as vendas online crescem a bom ritmo e,
mesmo aqueles que continuam a preferir a loja física, procuram
artigos online;
• São inúmeras as empresas que já exploram também as redes
sociais, com resultados extremamente positivos, quer em termos
de visibilidade da marca, quer em vendas;
• No setor do calçado nacional, verifica-se ainda uma baixa adesão,
quer no que diz respeito a vendas online, quer à presença nas
redes sociais.

25 de Maio de 2012

ROADMAP DAS TICE PARA O SETOR DO CALÇADO

81

Conhecimento do Cliente / Consumidor

11. Exploração da informação de venda/consumo
(Business Intelligence)
• A informação sobre o comportamento das vendas é fundamental
para a tomada de decisões relativas a:
–
–
–
–

Novas coleções;
Artigos a repor;
Abertura/encerramento de novos pontos de venda;
Etc.

• O INESC Porto tem desenvolvido trabalhos neste domínio,
especificamente, análise de dados de venda e definição de
quantidades a repor em cada posto de venda, em função das
tendências de consumo;
• Tendências a mais longo prazo (exemplo: próxima estação)
obrigam a uma análise mais complexa, porque:
– O ciclo de vida do produto moda é muito curto;
– O número de factores que fazem oscilar a procura é elevado e, em
alguns casos, difícil de prever.
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Conhecimento do Cliente / Consumidor

12. Aproximação ao consumidor final
•

Identificaram-se alguns casos de sucesso de utilização
da internet (portal da empresa ou redes sociais) para
envolver o cliente:
–
–

•

Na conceção e desenvolvimento do produto;
Na validação ou testes a novos produtos.

O impacto junto do consumidor é bastante positivo e
contribui para a aproximação do mesmo à empresa.
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Conhecimento do Cliente / Consumidor

Roadmap

10. RENTABILIZAÇÃO DOS CANAIS DE DIVULGAÇÃO E VENDA ONLINE
11. EXPLORAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE VENDA/CONSUMO (BUSINESS INTELLIGENCE)
12. APROXIMAÇÃO AO CONSUMIDOR FINAL
Prazo

Iniciativas
a

Desenvolvimento de canais de venda inovadores e mais atrativos.

b

Melhoria significativa dos catálogos online.

c

Utilização de tecnologias que permitam a rastreabilidade do produto (ex. RFID).

d

Forecasting de vendas para uma maior assertividade no que concerne aos
modelos/tamanho a produzir e comercializar.

e

Integração bidirecional com redes sociais:
•
Divulgação da oferta;
•
Recolha de informação sobre preferências do consumidor;
•
Cocriação do produto.

f

Desenvolvimento de ferramentas de exploração de dados de venda/consumo que
facilitem a definição de tendências/padrões.

Curto
1-2 anos

Médio
2-4 anos

Longo
+ 4 anos

Crowdsourcing, Open Innovation e Cocriação: Utilização da Internet (nomeadamente
das redes sociais) como plataforma de comunicação e envolvimento de grande número
de clientes/consumidores:
• Design e desenvolvimento de produto (cocriação);
• Teste e validação de novos produtos.
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