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Alpargatas USA: gerenciar um
portfólio complexo para oferecer
aos clientes produtos emocionantes
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Empresa
Alpargatas USA Inc.
Indústria
Produtos de consumo
Produtos e serviços
Produtos de consumo – chinelos e sandálias

Implementação

Website
www.us.havaianas.com

Solução

Soluciones SAP®
Solução da Argentis Consulting para a indústria
de calçado e vestuário baseada no aplicativo
SAP® Business One

Benefícios
Planos futuros

Partner
Argentis Consulting LLC- Third Wave Business Systems

Todo mundo que gosta de andar na moda sabe: um calçado não é apenas um
calçado, é uma forma de expressão. E os calçados produzidos pela Havaianas
realçam toda a personalidade de quem os usa. Solados rosa e tiras amarelas?
Sem problemas. Saltos verde-esmeralda? É pra já. Biqueiras turquesa? Um
minutinho... Graças ao software SAP®, a Havaianas oferece calçados tão
exclusivos quanto seus fãs.
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Divertido, atual
e cheio do jeito brasileiro
Fundada em 2007, a filial Nova York da Alpargatas USA Inc. distribui os conhecidos chinelos
Havaianas, sandálias e tênis por todo os Estados
Unidos. Fabricados em São Paulo, Brasil, pela
matriz Alpargatas S.A., os calçados Havaianas
tornaram-se um ícone obrigatório do vestuário e
atraíram fãs até mesmo entre as estrelas de Hollywood.

do mundo da moda e a popularidade crescente entre uma ampla gama de consumidores incrementaram as vendas e fizeram a empresa aumentar a
equipe.
Um elemento-chave desse sucesso foi o aplicativo
SAP Business One, que continua a exercer um papel essencial na operação da empresa. A inclusão
recente de uma solução baseada em software SAP
ajuda a Alpargatas USA a administrar a elevada
complexidade dos produtos e oferecer a variedade
de opções que tanto encanta os clientes.

A filial dos EUA teve enorme progresso desde que
começou a operar, cinco anos atrás com uma equipe de apenas quatro pessoas. O reconhecimento
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Não há dúvida de que a oferta de várias opções
de estilo ajudou a marca Havaianas a se destacar
diante da concorrência. Mas para entregar essa
diversidade de escolha, a Alpargatas USA deve ser
capaz de gerenciar a qualquer hora cerca de 3.000
variações de produtos, refletindo estilos, cores,
acessórios e tamanhos diferentes. E com novas
coleções sendo lançadas a cada temporada para
manter seus produtos atuais e sempre à frente das
tendências da moda, gerenciar essa complexidade
é um grande desafio para a empresa.

3.000

Variações de produtos
gerenciadas como unidades de manutenção
de estoque

“Para operar com eficiência, precisamos de uma
gestão de estoque muito rápida”, observa Vito
Dileo, gerente sênior de TI da Alpargatas USA. “É
vital saber quais produtos estão disponíveis para
oferecer aos clientes e manter essa informação
atualizada e confiável”, conclui.
A empresa necessitava de uma solução especializada que se integrasse ao SAP Business One para
gerenciar esse complexo manancial de informações sobre os produtos. Os softwares legados e
desatualizados não garantiam a automação necessária para uma operação eficiente e segura.

“Além disso, queríamos uma solução robusta que
nos ajudasse a lidar com o alto grau de complexidade do gerenciamento de inventário sem demandar muito tempo de mão de obra”, explica Dileo.
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Em busca de uma solução
baseada em software SAP
Segundo Dileo, a Alpargatas USA buscava uma
solução que se integrasse com um software SAP
que já utilizava. “Como uma empresa start-up, nos
demos muito bem com o SAP Business One, ganhando flexibilidade para ajustar processos que atendessem precisamente as nossas necessidades,
conforme os negócios evoluíam”, conta Dileo, que
acrescenta: “Essa experiência positiva que tivemos
com a SAP nos fez querer uma solução do ecossistema SAP”.

que trabalhou com a Alpargatas USA na fase inicial
da implementação do software SAP. A Third Wave
recomendou uma solução especializada para o
segmento de calçado e vestuário baseada no SAP
Business One da Argentis Consulting LLC, outro
parceiro SAP.

“A solução baseada em software SAP forneceu
toda a funcionalidade que buscávamos”, esclarece
Dileo. “Também ficamos muito impressionados
com o suporte de alto nível oferecido pela Argentis
A empresa buscou ajuda com a Third Wave Business Consulting”.
Systems LLC. Trata-se de um parceiro-ouro da SAP

“A Argentis Consulting trabalha em parceria direta com
a SAP para garantir um ajuste preciso com o portfólio
de soluções SAP para o SAP Business One”.
Vito Dileo, Gerente Sênior de TI, Alpargatas USA Inc.

5

Cliente SAP: uma história de sucesso| Produtos de consumo | Alpargatas USA

Visão geral

Mudança sem sustos

Introdução
Principais desafios
Objetivos
Implementação
Solução
Benefícios
Planos futuros

Uma rápida implementação dividiu o software para
32 usuários em apenas dois meses. Com tantas
pessoas da equipe usando o novo software, os responsáveis pelo projeto estavam bem cautelosos
para fazer uma transição tranquila. “Estamos em
um ambiente onde não podemos cometer erros”,
alerta Dileo. “Qualquer interrupção muito prolongada no sistema poderia resultar em perda de
vendas; assim, era fundamental que tudo saísse o
mais perfeito possível”.

do em parceria, os profissionais criaram um projeto detalhado, que incluía uma série de testes para
garantir que poderiam identificar e resolver qualquer problema antes da data limite para concluir a
implantação do software.
Além disso, a Argentis Consulting realizou uma cuidadosa e precisa conversão de dados para garantir
que a migração das informações de que a Alpargatas já dispunha em suas soluções legadas ocorressem conforme planejado.

A equipe do projeto – contando com profissionais
da Third Wave Business Systems, da Argentis Consulting e da própria TI da Alpargatas – entendeu
que planejamento e preparação cuidadosos seriam
a chave para uma transição sem sustos. Trabalhan-

“Planejando cada detalhe, podemos identificar
e eliminar os riscos com antecedências”, explica
Dileo. “Dessa forma, a implantação correu de forma
tranquila”, comemora.

“Foi um processo de muita integração e um
verdadeiro prazer trabalhar com esses caras para ter
certeza de que tudo foi realizado sem tropeços“.
Vito Dileo, Gerente Sênior de TI, Alpargatas USA Inc.
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Abordagem
baseada em matriz
Com uma solução especializada em gerenciamento de informações sobre produtos, a equipe
da Alpargatas USA pode rápida e facilmente usar
o software para configurar produtos com diversas
características, um processo que costumava demandar muito tempo de trabalho manual. Agora,
a solução da Argentis Consulting gera um código
segmentado automaticamente. Cada segmento armazena informações sobre diversos fatores, como
estilo, tamanho e cor, criando uma matriz dos diferentes atributos de cada peça do calçado.

bem ajustada significa que, ao usarem o
SAP Business One para um processo específico
como digitar pedidos ou emitir faturas, eles estão
melhor informados sobre os produtos com que estão lidando, e assim trabalham com mais eficiência.
Essa nova abordagem baseada em matriz possibilita gerar relatórios mais detalhados, o que antes
não era possível. “Devido à forma como as informações estão estruturadas, agora é muito mais fácil
criar relatórios minuciosos sobre as características
dos produtos em estoque”, explica Dileo. “Assim,
temos uma visão melhor do nosso inventário e do
estoque disponível para oferecer os produtos aos
consumidores”, acrescenta.

Graças a esse código segmentado, a equipe pode
acessar imediatamente as informações sobre
as características dos produtos. E essa integração

“A resposta que os funcionários têm dado é que
o uso desse novo software é muito mais objetivo
e direto”.
Vito Dileo, Gerente Sênior de TI, Alpargatas USA Inc.
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Mais opções,
melhor serviço
Vito Dileo não tem dúvidas de que a solução de gerenciamento de dados baseada em software SAP
está ajudando a Alpargatas USA a operar com mais
eficiência. Graças aos códigos de produtos segmentados, aqueles pedidos de compra complexos
– como, por exemplo, os de grandes varejistas de
calçados com uma vasta rede de lojas – podem
ser configurados automaticamente com mínima
intervenção manual. “A solução desenvolvida
pela Argentis Consulting reduziu drasticamente
o tempo que levávamos para configurar pedidos.
Além disso, o processo automatizado reduz o risco
de erro”, comenta Dileo, que conclui: “Isso significa
que podemos oferecer aos nossos clientes um serviço de alto nível”.

As ferramentas de que a Alpargatas agora dispõe
para gerenciar informações complexas sobre os
produtos estão possibilitando iniciativas animadoras para dar aos clientes mais opções de escolha
como eles nunca tiveram antes. “Agora temos em
nosso web site uma seção intitulada ‘Monte sua
Havaiana’, onde os clientes podem personalizar
os produtos do seu jeito, escolhendo cor, estilo e
enfeites”, conta Dileo. “É a solução de gerenciamento de informações sobre produtos baseada
em software SAP e criada pela Argentis Consulting
que possibilita isso. Com essa tecnologia, nosso
serviço ajuda os clientes a se manterem sempre
na moda e originais, com suas sandálias e chinelos
Havaianas”.

Uma visão mais apurada do inventário está ajudando a Alpargatas USA a manter os varejistas
informados sobre novos produtos e a eliminar
problemas de estoque para que as entregas não
atrasem. “Podemos dar ciência aos revendedores
com mais antecedência sobre os produtos para
que programem suas promoções nas lojas”, explica
Dileo. “E com a certeza de que os produtos chegam
rapidamente às vitrines, aumentamos bastante as
vendas”.
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Soluções para
abordagem inovadora
A fórmula vencedora da Alpargatas USA – que
reúne diversão, individualidade e variedade – faz
cada vez mais sucesso. Amparada pelas soluções
do software SAP, a empresa agora está presente
em todos os 50 estados americanos e prepara o
lançamento de sua loja própria para breve.
O software que permite gerenciar informações de
produto – uma solução da Argentis Consulting com
o SAP Business One – é o núcleo dessa tecnologia
e, no entanto, apenas uma das soluções baseadas
no SAP Business One implantadas pela empresa.
O resultado é que a Alpargatas USA tem agora uma
estrutura de TI bem sólida, que suporta processos
modernos para operar com eficiência e competitividade.
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“Sempre fomos uma empresa muito inovadora e
estamos tendo a mesma abordagem com a nossa
estrutura de tecnologia, ajustando-a às nossas
necessidades”, conclui Dileo. “Consolidamos uma
infraestrutura robusta em torno do ambiente
SAP Business One”.
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