SÓVIRAS – COMPONENTES PARA CALÇADO

Uma referência
em qualidade e inovação
Fundada em 2002, atualmente, a Sóviras é uma empresa
sobejamente conhecida e considerada uma referência no setor
dos componentes para calçado. Ao longo dos anos, a empresa
investiu na qualidade dos seus produtos, apostando em inovação e
desenvolvimento na criação de novos artigos para apresentar ao
mercado. O objetivo da Sóviras é marcar pela diferença e estar
sempre na vanguarda, daí que todo este esforço e dedicação
resultou numa posição de liderança no setor. Hoje, a Sóviras é
líder europeia na produção de viras e forras para calçado e
considerada uma das maiores empresas do ramo a nível mundial.

► Presente no mercado há 13 anos, a Sóviras começou numa pequena unidade
industrial. Ao longo dos anos, a empresa
mostrou sinais de esforço e resiliência em
mostrar trabalho e atingir níveis de crescimento consideráveis. Em 2011, a empresa contava só com cerca de 20 colaboradores e hoje emprega 43 pessoas. No ano
de 2013, a Sóviras inaugurou as suas
atuais instalações em Arrifana, Santa Maria da Feira, apresentando uma fábrica
ampla e moderna, contando com equipamentos de produção de recente tecnologia, que garantem o fabrico de produtos
com máxima qualidade e rapidez. A aposta na qualidade dos produtos foi sempre
um dos objetivos da empresa e ainda hoje
é uma constante luta pelo alcance da qualidade. A juntar a isto, a Sóviras também

investe constantemente em pesquisa,
criação e desenvolvimento de novos artigos, sendo que hoje, este carácter inovador já está bem enraizado na génese da
empresa. “Temos de estar na vanguarda a
nível da qualidade, rapidez de entrega,
das novidades e desenvolvimento de novos produtos, porque nós não nos limitamos a copiar artigos. Temos de andar na
frente para mostrar que somos capazes,
pois o nosso objetivo é mostrar ao cliente
que somos capazes de fazer tudo e apresentar alternativas. Queremos ser uma
empresa diferente, pois estamos dispostos a desenvolver o produto à medida das
necessidades do cliente”, saliente Catarina Portela, gerente da Sóviras. Assim, desde há muitos anos que a empresa marca
presença em importantes feiras da espe-
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cialidade, como a Lineapelle, em Milão, e
mais recentemente a Futurmoda, em Alicante. É nestes certames que a Sóviras
apresenta os seus produtos e as suas novidades pois, “nós levamos a novidade,
com materiais novos e mistura de materiais, onde mostramos que somos capazes de inovar. Por exemplo, temos visitas
de muitos estilistas para tirar ideias ao ver
os novos produtos, o que significa que
também “ Criamos Moda””, refere Catarina Portela.
Especializada na produção de viras e forras aplicadas ao calçado, a Sóviras produz
atualmente milhares de referências de
produtos. Por ano, a empresa produz vários quilómetros em viras, em diferentes
materiais e com diferentes aplicações.
Além da produção em série, uma das
mais-valias da empresa passa também
pela produção de artigos à medida e segundo as especificações dos clientes, daí

174

que a Sóviras tenha artigos para todas as
gamas, até artigos de luxo. Por tudo isto,
em termos de volume de negócios, a Sóviras é atualmente líder europeia no setor e
considerada uma das maiores empresas
do mundo no fabrico de viras.
Nos últimos anos, o setor do calçado português atingiu uma posição cimeira a nível
mundial, muito pela evolução no design,
inovação, conforto e qualidade do produto. “Se o calçado evoluiu, os componentes
também tiveram de evoluir, muitas vezes,
a diferença está nos componentes”, considera a gerente da Sóviras. Diariamente, a
empresa procura responder às exigências
dos seus clientes, pois estes produzem
para as mais reconhecidas marcas. “Nós
crescemos porque os clientes nos ajudam
a crescer devido à sua exigência a todos
os níveis, pelo que adotamos uma postura
de inovar e mostrar o trabalho feito”, diz
Catarina Portela.

Na senda da inovação, a Sóviras iniciou
este ano um investimento na implementação de um software de gestão e planeamento industrial, à medida da empresa. À
medida que o software vai sendo implementado em todas as fases de produção
da empresa, vão surgindo novas especificações para completar o sistema, desde
a fase da produção até à armazenagem e
expedição do produto. Neste sentido, a
Sóviras também iniciou o processo de
certificação de qualidade da empresa, segundo a norma ISO 9001:2015, uma medida importante quer para a própria empresa, quer para os clientes e fornecedores. Além disto, a empresa está a trabalhar em parceria com uma universidade a
fim de desenvolver novos equipamentos
de produção, adaptadas para fabricar novos artigos e incorporar novas aplicações
nos mesmos.
Em relação ao futuro, não faltam projetos
de desenvolvimento e crescimento para a
Sóviras. Está em curso o alargamento das
suas instalações, pois existe a necessidade de aumentar a produção para dar resposta ao mercado. Este aumento vai con-

templar um espaço próprio para instalar
uma secção de amostras, bem como aquisição de novos equipamentos, alargar a
área social e cantina para os colaboradores e ter mais espaço para armazenagem.
Planeada está também a construção de
uma nova unidade industrial para fabricar
um novo produto, também na área dos

componentes para calçado. Fruto destes
novos investimentos, a Sóviras vai ainda
operar uma reestruturação do pessoal,
acompanhando mais de perto a formação
das pessoas e apostar em recursos humanos qualificados e nos bons profissionais,
de forma a combater a falta de zelo e diminuir os prejuízos para a empresa na área
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de fabrico. Esta reestruturação consiste
numa melhor escolha de quem está a trabalhar com empresa, pois com a crescente necessidade de evolução, e luta diária
para servir bem o cliente, temos que ser
mais rigorosos na escolha e exigência dos
trabalhadores. Temos muitos bons profissionais, e estes como é óbvio permanecerão cá, mas, infelizmente, vamos ter que
proceder a algumas substituições de alguns e recrutar outras para ocupar o lugar
de quem não vai ficar.
A estratégia de crescimento da Sóviras
passa também por aumentar a sua cota
de exportação. Atualmente, o mercado
nacional assume maior relevância no volume de negócios da empresa, sendo
que a larga maioria dos seus produtos
são exportados indiretamente pelos seus
clientes nacionais. No entanto, a Sóviras
quer aumentar a sua percentagem de exportação direta no futuro, de forma a que
50% da sua produção passe a ser exportada diretamente pela empresa, aumentando a sua presença nos mercados internacionais onde já se encontra, bem
como entrar em novos países.

