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FormadoemEngenhariaMecâni-
ca,TeófiloLeiteeradirectorindus-
trial de umadas maiores fábricas
de calçado nos anos 1980, até que
decidiuinvestirnoseupróprione-
gócio–focalizadonumaáreaespe-
cíficadosectoreemqueaconcor-
rênciafossemenor.Surgiuentãoa
ICC – Lavoro, que após 26 anos, é
lídernacionalno calçado de segu-
rança–nichoquevale2%dototal
de vendas do sector – e uma das
maiores firmas europeias neste
segmento.DeGuimarãessaemto-
dasassemanasmilembalagensde
dezparesdesapatos.Noveemcada
dezdãoo“salto”nafronteira.

Electrónica,transportes,auto-
móvel, construção civil, logística,
agricultura, grande consumo, ex-
tracçãomineiraouasáreashospi-
talar e militar são sectores que
compramestecalçadocomcarac-
terísticastécnicasespecíficas.En-
treosclientescommaiornotorie-
dadeeque“sãoumaespéciedecar-
tãodevisita”,constamaCoca-Cola,
a IBM, a Ryanair, a Swiss Force
(“handling”)eaMercedes.Teófilo
Leitedizqueserem“fornecedores
de marcas conhecidas pelo rigor”
dá“prestígiojuntodeorganizações
muito exigentes no produto, no
conceito, no conforto, no serviço,
nadurabilidade”. Como os bom-
beirosdaFinlândia,outro“cliente
bandeira”daempresanortenha.

Apesar de serem importantes
paraprojectaramarca,opresiden-
tedaICC–Lavorosublinhaque“a
dependênciade grandes clientes
hoje não é nenhuma”, dado que a
carteira de compradores chega
quaseàsmilentradas.“Em2005já
percebíamosquehaviaoriscodos
grandesclientespoderemvirades-
localizar-separaoExtremoOrien-
te”,explica.Naáreainternacional,
aestratégiapassou aserentão ter
mais clientes, vendermais acada
comprador e diversificar merca-

dos.“Hojeomercadodeixoudeser
sóaEuropaeéglobal”,acrescenta,
exemplificandocomaentradaem
novas geografias, como Nigéria,
Qatar,Dubai,MongóliaeNovaZe-
lândia.Contasfeitas,vendejápara
34países e acreditaque chegaráà
meiacentenaemMarçode2013.

Fabricandoquaseemexclusivo
(95%) paraas suas próprias mar-
cas,aICC–Lavorofacturou15mi-
lhões de euros no ano passado e
perspectivachegaraos25milhões
de euros “dentro de três a cinco
anos”.Porquê?Peladiversificação
demercadoseporter“chegadoao
fimoperíododeperderclientesre-
levantes,respondeTeófiloLeite.E
tambémporterdescidonacadeia
de distribuição na Europa para
“minimizarriscos,reteremPortu-
gal essas margens e assim acres-
centar mais valor”. Além de ter
“calçadoprofissionalgeneralista”,
aempresaapostaem áreas “alta-
mente diferenciadoras”, pergun-
tandoacadaprofissãooquepreci-
sa. Os lenhadores, por exemplo,
responderam precisarde calçado
resistenteaocortedemotosserra,
eaICCmeteumãosàobra.

Líder no calçado de segurança resistiu à fase de
perda de grandes clientes para a Ásia e exporta
90% da produção para mil clientes de 34 países

Teófilo Ribeiro Leite | Líder da ICC – Lavoro garante investimento anual em investigação equivalente a 2% das vendas.

PE RG U N TAS A

“Tentamos responder cada vez mais
às exigências de cada uma das profissões”

Dentro do segmento do calçado de se-
gurança, que nichos é estão atentos? 
Alémdetercalçadoprofissional

generalista, tentamos apostar em
áreas altamente diferenciadoras e
que não estão ao alcance de um fa-
bricantegeneralista.Emtermosco-
merciais tentamos perceber e res-
pondercadavezmaisàsexigências
de cada uma das profissões. Por
exemplo,fomosverdoqueprecisa-
vam os lenhadores. Estamos tam-
bémaentrarno“outdoor”,adesen-
volvercalçadonosegmentodacaça
e do montanhismo, em que as exi-
gências de conforto e de aderência
ao terreno são muito importantes.

Quanto é que investem por ano em ino-
vação e tecnologia? 
Seguramente 2% do volume de

vendasanual.Temososnossospró-
prioslaboratóriosinternoscomco-
nhecimento integrado na área da
podologiaedabiomecânica,emque
fazemos investigação aplicada ao
calçado. E depois temos uma liga-
çãoaoscentrosdesaber,tecnológi-
cos e de saúde. Háum “knowhow”
interno relevante que permite res-
ponderasolicitaçõesmaisespecífi-
cas.Estamosatentos,porexemplo,
afaixasdemercadocomoosobesos
e os diabéticos. Paraestes játemos
um calçado de segurança específi-

co para diabéticos que está certifi-
cado naAlemanha.

Passaram também a ser os grandes es-
pecialistas em calçado de segurança 
para senhora. Como chegaram lá? 
Há poucos fabricantes e temos

umaposiçãomuitorelevante.Ocal-
çado de segurançaque existiapara
senhoraeraapenasareduçãodosa-
pato de homem para um tamanho
maispequeno.Assenhorasnãogos-
tam de estar calçadas com sapatos
dehomem.Temosumdesigndese-
nhora, fugindo ao conceito unisse-
xo, com um tacão mais alto, mas
comtodaasegurança.

� TE Ó F I LO RI B E I RO LE I TE
PRESIDENTE DA ICC – LAVORO

Prémios Exportação & Internacionalização

Calçar Coca-Cola
e Mercedes dá
muito “Lavoro”
em Guimarães

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Iniciativa

Prémios Exportação
O Negócios e o BES vão premiar
as melhores exportadoras do
País. Saiba como concorrer.
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I D E I AS - CH AVE

SEGMENTO DIFERENCIADO
E MENOS CONCORRENCIAL
Desde a fundação da empresa,

em 1986, o objectivo foi encontrar
uma área de negócio que oferecesse
produtos diferenciados daqueles que
se fazia no sector do calçado e onde
houvesse uma “concorrência menos
agressiva”. A ICC enveredou então
pelo calçado tecnológico,
direccionado para a segurança.

REDUZIR A DEPENDÊNCIA
DOS GRANDES CLIENTES
Nas duas primeiras décadas

de actividade, a empresa
vimaranense tinha como
“preocupação permanente estar no
mercado europeu, que tem normas
específicas para este tipo de
calçado”. Em meados da década
passada, percebeu que as grandes

marcas poderiam “fugir” para a
Ásia e diversificou a carteira de
clientes.

DIVERSIFICAR MERCADOS
DA EXPORTAÇÃO
Neste segmento do calçado

de segurança, o mercado deixou de
ser só a Europa e passou a ser global,
diz o presidente Teófilo Leite. A ICC –
Lavoro está já 34 mercados e quer
chegar aos 50 mercados até Março.

INVESTIMENTO DE 2%
DAS VENDAS EM I&D
Os laboratórios internos têm

um conhecimento integrado na área
da podologia e da biomecânica e está
ligada a diversos centros de saber da
região. A empresa garante investir
2% da facturação anual em
investigação e desenvolvimento.
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A ESPECIALISTA EM CALÇADO DE SEGURANÇA DEFENDE A LIDERANÇA
COM UMA ESTRATÉGIA FOCADA NA ÁREA COMERCIAL E TECNOLÓGICA


