IMPULSIONAR
AS VENDAS ON-LINE EM
PMEs DA INDÚSTRIA DO
CALÇADO ATRAVÉS DA
FORMAÇÃO E DO
COACHING

O curso de formação Boost4Shoes
ajuda-o/a a expandir os seus negócios,
abraçar mercados globais, aumentar a
presença on-line, aplicando tecnologias
inovadoras de criação de estratégias
experimentais de comércio eletrónico!
O curso de formação BOOST4Shoes tem
como alvo os profissionais do setor do
calçado, com o objetivo de os apoiar na
aquisição de competências de Gestão de
Vendas Online. O curso foi elaborado
com base num conjunto de estratégias
para impulsionar as vendas internacionais

e compreende uma série de módulos que
abordam as principais áreas do ciclo de
vida do comércio eletrónico: Encomenda,
Pagamento, Entrega, Promoção,
Comunicação, Serviço Geral.
O curso consiste num programa completo
de formação baseado em ações,
facilitando a aplicação imediata dos
conhecimentos e competências
adquiridas, ao contexto de trabalho, o
que, acreditamos, levará a um aumento
das receitas de vendas on-line.

De que é que os destinatários serão capazes após fazerem
o curso on-line
No final deste curso, o público-alvo terá
todas as ferramentas de que necessita
para iniciar e evoluir rapidamente no
comércio eletrónico:
• Identificação de recursos e práticas
distintas para cada área do comércio
eletrónico e processos de suporte.
• Capacidade de implementar
imediatamente as práticas vencedoras no
seu próprio contexto empresarial e
testemunhar os benefícios atingidos na
sua empresa.
• Aquisição de conhecimentos e

competências com base em seis módulos
que incluem fichas detalhadas de ações,
que fornecerão todas as informações
necessárias para cada estratégia de
comércio eletrónico, incluindo detalhes
como: descrição geral, tipo de ação,
tempo necessário para a sua
implementação e custo associado,
aspetos positivos e / ou negativos da
implementação, tempo de exploração
estimado, ligações adicionais e
componentes específicas na aplicação às
relações transnacionais.

Como é que as necessidades de formação foram identificadas
Os parceiros identificaram o estado atual
das práticas de comércio eletrónico de
PMEs de calçado em seis países: Reino
Unido, Alemanha, Polónia, Portugal,
Grécia e Roménia. Além disso, foram
identificadas as práticas vencedoras dos
países que lideram os gráficos de
comércio eletrónico de calçado em
termos de exportações. A análise
comparativa revelou a diferença entre a
situação desejada e a situação atual em
termos dos seguintes critérios:
infraestrutura, ferramentas de ajuda,

redução do risco, ferramentas de
marketing e tráfego. O relatório intitulado
Práticas de e-Commerce de retalhistas
Europeus de calçado está acessível no
link https://boost4shoes.eu/results
Foi desenvolvido um inquérito em PMEs
de calçados, que permitiu perceber quais
as competências em que a parceria se
deve concentrar aquando da preparação
dos conteúdos do curso, abrangendo as
estratégias de vendas on-line.

Metodologia de formação e definição de estratégias
de vendas online
A metodologia de formação é direcionada a PMEs de calçado para que possam
imediatamente ver a relevância de cada ação no seu contexto de trabalho e
entender os benefícios da sua implementação. Com base nas práticas vencedoras
identificadas, diferentes estratégias de comércio eletrónico foram criadas em
resposta às necessidades dos grupos-alvo.

CURSO DE FORMAÇÃO BOOST4SHOES
O curso de formação BOOST4Shoes
dirigido a Gestores de Vendas Online foi
desenvolvido para apoiar a formação
orientada por um formador num ambiente
de aprendizagem combinado,
aprendizagem autónoma e retenção de
competências por parte de quem realizou
o curso e deseja atualizar os seus
conhecimentos.

6 MÓDULOS DE
FORMAÇÃO PARA
PREPARAR
GESTORES DE
VENDAS ONLINE
PARA PMES DE
CALÇADO
40 ações ao longo dos
módulos

1 Encomenda
10 ações

• Caixa de pesquisa
• Processo de encomenda
• Facilidade de seleção e alteração
de encomendas
• Comparação de produtos
• Sugestão de produtos
• Informação sobre stocks
• Ferramenta de customização
• Informação do produto
• Perfis de utilizadores
• Ferramenta de "fitting"

Os módulos do curso baseiam-se nas seis
áreas principais do ciclo de vida do
e-Commerce e concentram-se em sete
estratégias:
Adaptação a dispositivos móveis,
Promover, Conquistar C-Commerce,
Atitude na entrega, Servir e Proteger,
Atenção aos detalhes, Exploração de
dados.

2 Pagamentos

5 Comunicação

3 ações

4 ações

• Segurança
• Métodos de pagamento comuns
• Adaptação a dispositivos móveis

• Detalhes da entrega e
reprogramação da entrega via
SMS
• Linhas telefónicas de
atendimento ao cliente
• Chat ao vivo
• Usar redes sociais

3 Entrega
9 ações

• Opções de rastreamento de
encomendas
• Política de devolução de produtos
• Avaliação do serviço de entrega
• Rearranjar a entrega
• Custos alfandegários
• Pesquisa de endereço
internacional
• Instruções especiais de entrega
• Informações de transportadora
• Opções de entrega

6 Estrutura Geral
8 ações

• Informação sobre a entrega
• Comentários de clientes
• Embrulho de presentes
• Qualidade da imagem do
produto
• Vistas alternativas
• Demonstrações de produtos
• Integração de ERP & CRM
• M-Commerce e tablets

4 Promoção
6 ações

• Ferramentas PPC
• Técnicas promocionais
• Newsletter
Links de redes sociais
• Website e análises de
consumidores
• Otimização de motor de busca

Siga o projeto em

boost4shoes.eu
Participe nos workshops
a realizarem-se no seu país.
Seja o primeiro a experimentar
a ferramenta de formação
BOOST4Shoes, inscrevendo-se
na ação piloto.
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