
 

IMPULSIONAR 

AS VENDAS ON-LINE EM 

PMEs DA INDÚSTRIA DO 

CALÇADO ATRAVÉS DA 

FORMAÇÃO E DO 

COACHING    

Mais informação sobre 
o projeto

Precisa de aumentar 
as exportações?

Deseja encetar uma 
estratégia de vendas 
on-line?

O projeto BOOST4Shoes 
tem as respostas que 
precisa para implementar 
uma estratégia de vendas 
on-line bem-sucedida e 
impulsionar a sua empresa 
nos mercados mundiais. 

Este projecto visa criar o 
perfil profissional de 

“Gestor de Vendas Online” 
(OSM) que permitirá o 
desenvolvimento de um 
curso de formação prática 
para ajudar as PME de 
calçado a melhorar as 
exportações em toda a 
Europa.

Participe nos workshops
a realizarem-se no seu país. 

Seja o primeiro a experimentar 
a ferramenta de formação 

BOOST4Shoes, inscrevendo-se 
na ação piloto.

Siga o projeto em

boost4shoes.eu

Projeto número
2017-1-UK01-KA202-036733

Duração do projeto
Novembro 2017 / Outubro 2019

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta 
publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo 
que reflete apenas as opiniões dos autores e a Comissão
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que 
possa ser feito das informações nela contidas.

Aumentar o conhecimento nas tecnologias de comércio 
eletrónico e o impacto que poderá ter no seu negócio 

Utilizar a Internet como canal de vendas 

para aumentar as receitas das 

exportações, tanto dentro como para fora 

da UE, melhorando assim o desempenho 

exportador do setor.

Isso inclui expandir as estratégias de 

marketing e vendas e o conhecimento 

sobre tecnologias de comércio eletrónico.

Primeiros Resultados

Os parceiros do projeto trabalham com vista à criação de 
um curso inovador sobre "Vendas on-line para calçado"

O projeto Boost4shoes no 20º Congresso Técnico 
Internacional de Calçado

O objetivo do questionário foi identificar as 

práticas de comércio eletónico realizadas 

pelas empresas da indústria calçado no 

Reino Unido, Roménia, Polónia, Grécia, 

Alemanha e Portugal, com o foco nas 

vendas internacionais. As conclusões a 

retirar da fase nacional serão comparadas 

com as melhores práticas levadas a cabo 

por retalhistas de comércio electrónico em 

países anteriormente identificados como 

líderes, como a Itália, os Países Baixos, a 

Irlanda, a Áustria e a Lituânia, com foco 

também nas vendas on-line para 

exportação na União Europeia.

A análise comparativa da fase 

transnacional com a fase nacional 

revelará a lacuna entre a situação 

desejada ("TO-BE") e a situação atual 

("AS-IS") que impulsionará ainda mais a 

interseção das necessidades percebidas 

que serão apresentados aos beneficiários 

visados.

O que pode interessar à sua empresa? 

Um revolucionário curso de formação 

on-line sobre como penetrar nos mercados 

estrangeiros, atualizando a presença online 

e usando a Internet como um canal de 

vendas. O curso on-line será apoiado no 

“Strategy Genie” concebido e desenvolvido 

para fornecer percursos de formação 

personalizados verificando inicialmente o 

conhecimento e a consciencialização 

actuais das PME de calçado sobre vendas 

internacionais on-line e, em seguida, 

fornecer estratégias personalizadas 

compostas por fases para melhorar a sua 

performance. O "Genie" será interativo e 

permitirá que os utilizadores escolham 

O projeto Boost4shoes foi apresentado numa exposição organizada pelo CTCP, durante 

a 20ª edição do Congresso UITIC - Congresso Técnico Internacional de Calçado - que 

decorreu de 16 a 18 de maio no Porto, dedicado ao tema "Da Moda à Fábrica - Uma 

Nova Era Tecnológica". O evento reuniu durante uma semana mais de 540 profissionais 

de calçado provenientes de 33 países diferentes, incluindo mais de 20 visitas a 

empresas e mais de 30 palestrantes convidados que discutiram o futuro da indústria 

mundial de calçado.

ações para implementar em cada fase, a 

fim de implementar a estratégia ao seu 

próprio ritmo.

Um novo percurso formativo será 

desenhado de acordo com o novo perfil 

“Gerente de vendas on-line” e os 

conteúdos de aprendizagem serão 

desenvolvidos em conformidade.

O curso on-line estará disponível para 

teste em abril de 2019. Nessa altura, 

cerca de 150 vagas nos 7 países do 

consórcio serão disponibilizadas às PMEs 

do setor do calçado gratuitamente. O 

processo de recrutamento será um 

processo intensivo que terá início muito 

antes da fase de teste prevista.

Estatisticas Europeias sobre comércio eletrónico

Durante a fase de racionalização do projeto, os parceiros elaboraram conclusões 

concretas da análise baseada em evidências em relação à atual situação das práticas de 

comércio eletrónico das PME do setor de calçado dos países do consórcio do projeto: 

Reino Unido, Roménia, Polónia, Grécia, Alemanha e Portugal.

Siga o site do projeto e as redes sociais para ser o primeiro a inscrever-se e garantir a  
sua participação nesta ação piloto.


