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“O BRASIL É UM 
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TRIBUTÁRIO”

NEGÓCIO DA CHINA: 
CALÇADISTA DO MERCADO 
INFANTIL DESEMBARCA 
NO PAÍS ASIÁTICO

INADIMPLÊNCIA 
SEGUE EM ALTA

A fala é do ministro da Economia Paulo Gue-
des, que esteve no último dia 1º de agosto em 
Novo Hamburgo/RS para o seminário “Brasil 
encontrando o seu futuro”. O evento, promo-
vido pelo Grupo Sinos, lotou as dependências 
do Teatro Feevale de empresários ávidos por 
informações que dessem um norte para o fu-
turo da atividade. Na oportunidade, Guedes 
ressaltou que o País reconstrói uma Europa 
por ano e é uma e espécie de “manicômio 
tributário”, o que se constitui a um desestí-
mulo aos empreendedores. O ministro disse, 
ainda, que aposentadorias, funcionamento 
da máquina pública e juros da dívida são os 
maiores gastos do governo e ressaltou que 
o Estado precisa rediscutir o seu tamanho e 
enfrentar privilégios para garantir o desen-
volvimento econômico e social. 

Empresa de Birigui planeja exportar mais de 700 mil pares a partir do terceiro ano de operação com o grupo de joalherias local Hiersun

A inadimplência segue em alta no 
país. Conforme dados da Serasa Ex-
perian, o número atingiu o recorde 
histórico em junho, quando somou 
63,4 milhões de inadimplentes. Des-
ses, conforme o levantamento, 23 
milhões têm dívidas de até R$ 500. 
São Paulo é o Estado com o maior vo-
lume de pessoas pertencentes a este 
grupo de inadimplentes, com pouco 
mais de 4,5 milhões, seguido pelo Rio 
de Janeiro com 2,2 milhões de pes-
soas. Para a Abicalçados, o número é 
reflexo do atraso na recuperação da 
economia nacional, com índices ele-
vados de desemprego, que hoje atin-
ge cerca de 13 milhões de brasileiros. 
Além disso, soma-se a perda de renda 
do trabalhador. 
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EMPREGO EM 
QUEDA LIVRE

O mês de junho registrou a terceira queda con-
secutiva no nível de vagas do setor calçadista 
brasileiro. No mês 6, o saldo CAGED (admis-
sões – demissões), do MTE, ficou negativo em 
3,85 mil postos. Em abril, a queda havia sido de 
320 e, em maio, de 4,75 mil. No mês de junho, o 
setor gerava 276,67 mil postos ante 289 mil do 
mesmo mês de 2018, uma queda de 4,3%. O es-
tado que mais emprega no setor é o Rio Grande 
do Sul, que gerava 90,56 mil postos (queda de 
4,4% ante 2018). O segundo empregador é o Ce-
ará, com 53,43 mil postos (queda de 3,6%). 
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Existe uma máxima no setor calçadista, de que se ontem 
éramos comprados, hoje precisamos vender. Naturalmente, 
não é de agora, mas é um movimento que se vem se acen-
tuando, especialmente a partir da abertura comercial brasi-
leira, ainda na década de 1990, com a entrada de calçados 
estrangeiros no Brasil, muitos, inclusive, trazendo consigo a 
prática de dumping (preços internacionais abaixo dos prati-
cados no mercado interno), caso do produto chinês.

O fato é que o mercado mudou muito já naquela época e a 
indústria precisou mudar junto. Se anos atrás, duas coleções 
por ano eram suficientes, hoje não mais. Aliás, algumas em-

presas chegam a lançar produtos a cada dois meses – ou 
menos. O consumidor, além de exigente, é ávido por novida-
des. A indústria que conseguiu se adaptar a esse novo mode-
lo sobreviveu e agora enfrenta um outro desafio, que é ainda 
maior. A digitalização do mercado precisa ser acompanha-
da. A exigência já não é tanto por produto/posse e sim por 
experiência de compra. Bate à nossa porta a necessidade de 
novos processos, que nos tornem mais produtivos, de novos 
modelos de negócios e de novos produtos.

E para que possamos adotar a estratégia mais assertiva, 
enquanto representantes da indústria nacional de calça-

dos, precisamos estar em sintonia com todos os elos da 
cadeia. Neste informativo especial, pretendemos publicar 
materiais de interesse do varejo brasileiro, não somente 
de calçados, mas da cadeia de bolsas, acessórios etc, pois 
traremos indicadores e projeções relevantes, além das 
principais novidades lançadas pelo setor, tanto aqui quanto 
além-fronteiras. Aliás, o lançamento de uma parceria entre 
a Kidy e uma gigante de joias do mercado chinês, que tem 
tudo para ser de sucesso, é o destaque especial desta pri-
meira edição do Abinforma Varejo, na página 3. 

Boa leitura!

ABICALÇADOS BUSCA 
APROXIMAÇÃO COM O VAREJO

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

“BATE À NOSSA PORTA A NECESSIDADE DE 
NOVOS PROCESSOS, QUE NOS TORNEM 

MAIS PRODUTIVOS, NOVOS MODELOS DE 
NEGÓCIOS E NOVOS PRODUTOS.”

HAROLDO FERREIRA
Presidente-executivo da Abicalçados
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Acordo com UE impacta no Rio Grande do Sul
Ainda que informações mais detalhadas sobre acordo de livre comércio 
entre Mercosul e União Europeia só agora começarão a ser divulgadas, 
é fato que importantes setores da economia gaúcha serão impactados. 
Enquanto alguns setores já comemoram o acordo, como calçadistas e 
moveleiros, outros segmentos vivem um momento de preocupação, 
como vitivinícola e lácteo. De acordo com o presidente-executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein, as exportações de calçados brasileiros para 
a Europa deverão ser beneficiadas com redução da tarifa média de im-
portação de 17% para zero. No ano passado, os calçadistas brasileiros 
exportaram 17,7 milhões de pares para países do Bloco.

Programa Origem Sustentável entra em nova fase para adesões e treinamentos
O Programa Origem Sustentável passa por mudanças. A partir deste 
mês, as empresas que fazem adesão ao programa recebem treinamen-
tos para entender cada passo da implementação da certificação de sus-
tentabilidade. Foi extinto o nível Branco da certificação, que não neces-
sitava de auditoria, e agora, as empresas interessadas serão auditadas 
pela SGS, ABNT, Bureau Veritas ou SENAI. [...] Já o diretor-executivo da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, lembra que o Origem Sustentável auxilia 
as empresas para realizar e adaptar seus processos produtivos para se 
tornarem totalmente sustentáveis. 

Exportações de calçados caem 24,5% em junho
As exportações brasileiras de calçados atingiram US$ 64,5 milhões 
em junho, com uma queda inesperada de 24,5% em relação ao mes-
mo mês de 2018, informou a Abicalçados. Em volume, houve redução 
de 25,8%, para 6,4 milhões de pares. “Países que são compradores sa-
zonais fazem mais encomendas em maio e junho, e depois deixam 
de comprar nos meses seguintes. Neste ano, eles zeraram a posição 
mais cedo”, afirmou Heitor Klein, presidente-executivo da Abicalça-
dos. O executivo disse que, de 120 países que compram do Brasil, 14 
deixaram de importar em junho.

Após breve retomada, emprego volta a perder fôlego
Depois de apresentar leve crescimento, a abertura de empregos 
com carteira assinada perdeu fôlego na indústria gaúcha, um dos 
setores intensivos em mão de obra no Estado. Diante do fraco de-
sempenho da economia, o Rio Grande do Sul voltou a amargar, re-
centemente, o fechamento de fábricas, o que eleva a preocupação 
de empresários e trabalhadores. [...] - Dificuldades na geração de 
empregos são resultado da falta de demanda no mercado interno. 
A economia não teve a recuperação esperada - diz o presidente-
-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Heitor Klein.

Sapatos de couro: conforto e estilo
Elegante e versátil, o sapato de couro é um item fundamental no closet 
de qualquer pessoa. Útil no cotidiano do trabalho ou em ocasiões for-
mais, esse tipo de calçado pode cair bem até com roupas despojadas e 
garantir mais estilo a quem o usa. Além da questão estética, um sapato 
de couro legítimo é garantia de vida longa e de conforto para os pés. 
Não por acaso, 20% do total de calçados produzidos no país utilizam 
este tipo de material. O dado é da Abicalçados, com 196 associadas, que 
representam 70% da produção nacional. Em 2018, as empresas brasilei-
ras exportaram US$ 976 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) em calçados.

Despenca compra de calçados gaúchos pela Argentina
A importação de calçados gaúchos pela Argentina despencou. Um 
raio-x dos embarques foi finalizado pela Abicalçados para ver o 
impacto da crise do país vizinho, historicamente o segundo prin-
cipal destino das exportações do setor.  Os dados mostram que a 
exportação de calçados do Rio Grande do Sul para a Argentina caiu 
43% em faturamento no primeiro semestre. Em número de pares, a 
queda foi de 29%. Como a representatividade das fábricas gaúchas 
é grande, quando é considerado o desempenho do Brasil todo, as 
quedas são bem semelhantes.  
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Arroz
Para a Associação Brasileira da 
Indústria do Arroz, apesar de ter 
frustrada a perspectiva de que 
o Mercosul tivesse uma cota de 
cerca de 400 mil toneladas/ano de 
arroz livre de tarifa para exportar à 
União Europeia, o acordo é positivo 
e pode, futuramente, trazer outros 
pactos em que a cadeia do arroz 
venha a ser beneficiada. O atual 
acordo, segundo a Confederação 
dos Moinhos Arrozeiros do Mer-
cosul (Conmasur), tem uma cota 
isenta de tarifas de apenas 60 mil 
toneladas/ano. Diretor jurídico Fe-
deração das Associações de Arro-
zeiros do Rio Grande do Sul (Fede-
rarroz), Anderson Belloli avalia que 
a abertura desse mercado é pro-
missora para o Estado, ainda que 
a cota de isenção 
seja pequena.
“Qualquer 
abertura 
de mer-
cado é 
muito bem 
vinda, ain-
da mais em 
um mercado 
importante como 
da União Europeia, que paga bem 
e tem demanda por arroz de alta 
qualidade”, avalia Belloli.

 ⁄ COMÉRCIO EXTERIOR

Acordo com UE impacta no Rio Grande do Sul
Livre comércio deve ser positivo para calçadistas, moveleiros e pecuária, mas preocupa setores lácteo e de vinhos

Ainda que informações mais 
detalhadas sobre acordo de livre 
comércio entre Mercosul e União 
Europeia só agora começarão a 
ser divulgadas, é fato que impor-
tantes setores da economia gaúcha 
serão impactados. Tanto positiva-
mente, pela conquista de uma par-
cela maior de mercados externos, 

quanto negativamente, pelo au-
mento da concorrência no merca-
do interno com produtos importa-
dos com preços mais competitivos. 
Enquanto alguma setores já come-
moram o acordo, como calçadistas 
e moveleiros, outros segmentos 
vivem um momento de preocupa-
ção, como vitivinícola e lácteo.

Segundo o coordenador do 
grupo temático de negociações 
internacionais da Federação das 
Indústrias do Estado (Fiergs), Fre-
derico Behrends, o governo bra-

sileiro deverá divulgar mais da-
dos sobre o acordo amanhã, em 
reunião da Coalizão Empresarial 
Brasileira (CEB), da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

“Muitos dados não foram 
mantidos em segredo para não 
atrapalhar as negociações, como 
prazos de redução de tarifas por 
setores, se imediatos ou graduais, 
em até 15 anos”, explica Behrends.

Até agora, diz o executivo, se 
sabe que calçados e móveis terão 
tarifas zeradas imediatamente 

após a aprovação do acordo por 
todos os país do Mercosul e da 
União Europeia. Para Behrends, 
setores afetados pelo livre comér-
cio, como metal mecânico e mes-
mo de vinhos, a solução pode es-
tar no fechamento de parcerias 
com empresas europeias.

Na Europa, diz o executivo, 
não há mais terra para ampliar 
a produção de vinho, o que pode 
ser uma possibilidade de parce-
ria para produção aqui. No setor 
metalomecânico, como de pro-

dução de máquinas pesadas, se 
poderia fazer pareceria na assis-
tência técnica local, já que não se 
pode simplesmente vender a má-
quina sem prestar assistência.

“Em um país de dimensões 
continentais com o Brasil, fazer 
esse atendimento não é uma ta-
refa fácil para quem é de fora. 
Parceria nessa área pode ser um 
caminho”, analisa Behrends.

No quadro abaixo, veja o im-
pacto em diferentes setores da 
economia gaúcha.

Thiago Copetti
thiago.copetti@jornaldocomercio.com.br

O IMPACTO EM DIFERENTES SETORES

Móveis
Para o setor moveleiro o 
acordo é “extremamen-
te positivo”, segundo 
o presidente da As-
sociação das Indús-
trias de Móveis do Rio 
Grande do Sul (Movergs), 
Rogério Francio, pois tarifas 
que hoje variam entre 20% e 
30% serão reduzidas ou até zeradas. 
E União Europeia é um dos principais 
mercados de exportação das indús-
trias gaúchas do setor. No ano passa-
do, dos US$ 200 milhões exportados 
US$ 32 milhões foram para a União 

Europeia, especialmen-
te para o Reino Unido, 
França, Irlanda, Espa-
nha, Portugal, Bélgica 
e Alemanha. O Estado 
exporta principalmen-

te móveis prontos, em 
MDF e MDP, como rou-

peiros, cômodas, dormitórios 
e cristaleiras.
“Além do tarifa reduzida, a simplifica-
ção dos processos portuário serão ou-
tro ganha que poderão gerar deflação 
nos preços, nos torando ainda mais 
competitivos”, explica Francio.

Calçados
De acordo com o presidente-executivo 
da Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein, 
as exportações de calçados brasileiros 
para a Europa deverão ser beneficia-
das com redução da tarifa média de 
importação de 17% para zero. No ano 
passado, os calçadistas brasileiros 
exportaram 17,7 milhões de pares para 
países do Bloco, 14% menos do que 
em 2017. Já as importações 
de calçados europeus, no 
ano passado, soma-
ram 332,8 mil pares, 
3,6% menos do que em 
2017. Por outro lado, a 
entidade ainda aguarda 
mais detalhes sobre os 
mecanismos de comprova-

ção de origem do produto importado 
da União Europeia.
O setor defende junto ao governo que 
o calçado seja considerado efetiva-
mente europeu, se tiver no mínimo 
60% dos seus componentes produ-
zidos localmente. O receio do setor 
é de que algum país europeu possa 
ser utilizado como plataforma de ex-

portação por fabricantes de outros 
países, especialmente asiá-

ticos, para embarcar seus 
produtos com benefício 
da alíquota reduzida ou 
mesmo zerada, comen-
ta o executivo. Hoje, a 
alíquota de importação 

de calçados praticada é 
de 35%.

Leite
O setor lácteo é um 
dos que tem muitas 
dúvidas e preocu-
pações sobre o 
impacto do acor-
do no futuro dos 
negócios. Com 
uma produção de 
160 bilhões de litros 
por ano, ante 35 bilhões 
do Brasil, e com grandes subsí-
dios, frente a nossa alta carga 
tributária, por exemplo, a União 
Europeia é uma ameaça concre-
ta ao setor.
“Apesar de ainda ter poucas 
informações concretas sobre 
como foi feito o acordo para o 
setor, o que soubemos é que 
em setores sensíveis haveriam 
cotas para isenção, como de 30 
mil toneladas para o queijo, 10 
mil toneladas para o leite em pó 
e 5 mil para fórmulas infantis 
(alimentos processados para 
alimentação de bebês e recém 

nascidos)”, avalia o 
secretário-executivo 

do Sindicato da 
Indústria de Lati-
cínios (Sindilat), 
Darlan Palharini.

Atualmente 
produtos lácteos 

importados da União 
Europeia entram no Bra-

sil com uma tarifa de 28%. De 
acordo com Palharini, para evi-
tar danos maiores ao setor o go-
verno brasileiro terá que adotar 
medidas de apoio aos produto-
res e a indústria, como Prêmio 
de Escoamento de Produto 
(PEP) para diferentes produtos e 
compras governamentais, além 
de reforço no seguro rural, por 
exemplo. O lado positivo do 
acordo, analisa Palharini, pode 
vir com a redução nos preços 
de equipamentos importados 
para o setor, como ordenhadei-
ras robotizadas.

Vinhos
Presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), 
Oscar Ló assegura que o setor está “bas-
tante preocupado” com o futuro da 
atividade a partir do início do acor-
do. Hoje, segundo o executivo, 
90% dos vinhos finos consumi-
dos no Brasil já são importados. 
E os vinhos europeus se somarão 
aos chilenos, por exemplo, poden-
do abater fortemente a cadeia vitivi-
nícola gaúcha.
“Ainda que no montante da economia brasileira 
a produção de vinho não tenha muito peso, ela é fun-
damental na economia de muitos municípios da Serra. 
Mas já tenho marcada uma conversa como o governo 
brasileiros para avaliar alguma medidas de compensa-
ção. O momento, porém, é de preocupação”, afirma Ló.
Entre as alternativas, diz o presidente do Ibravin, estão 
redução de impostos como IPI, linhas de financiamen-
to ao setor e reforço no seguro agrícola.

Carnes
O setor de proteína animal comemora, desde agora, o fechamento do acordo. A Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA) assegura que o acordo traz benefícios para exportadores de 
aves, suínos e ovos processados. A cota total de exportações de carne de frango será de 180 
mil toneladas no ciclo de 12 meses. O volume é expressivo e suficiente, segundo Ricardo San-
tin, diretor-executivo da ABPA. O acordo também definiu a viabilização de embarques para 
carne suína e ovos processados brasileiros para o Bloco Europeu. Há pelo menos meia década 
o Brasil realizava investidas para embarcar estes produtos para a UE. “O acordo pontuará cri-
térios mais justos e transparentes nos negócios entre os dois blocos”, ressaltou Francisco Turra, 
presidente da ABPA.
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Programa	Origem	Sustentável	entra	em	nova
fase	para	adesões	e	treinamentos
04.07.2019	-	Redação	Jornal	Exclusivo

O	Programa	Origem	Sustentável	passa	por	mudanças.	A	partir	deste	mês,	as	empresas
que	fazem	adesão	ao	programa	recebem	treinamentos	para	entender	cada	passo	da
implementação	da	certificação	de	sustentabilidade.	Foi	extinto	o	nível	Branco	da
certificação,	que	não	necessitava	de	auditoria,	e	agora,	as	empresas	interessadas	serão
auditadas	pela	SGS,	ABNT,	Bureau	Veritas	ou	SENAI.

Criado	em	2013,	o	Origem	Sustentável	é	uma	realização	da	Associação	Brasileira	de
Empresas	de	Componentes	para	Couros,	Calçados	e	Artefatos	(Assintecal)	e	Associação
Brasileira	das	Indústrias	de	Calçados	(Abicalçados),	com	gestão	do	Instituto	By	Brasil	(IBB).

O	presidente	do	IBB,	Evandro	Wolfart,	aponta	que	15	empresas	de	calçados	e
componentes	passam	neste	momento	pelo	processo	para	a	certificação	no	novo	formato,
através	de	indicadores	nas	dimensões	econômica,	ambiental,	cultural	e	social,	e	também
da	gestão	da	sustentabilidade.	"As	mesmas	já	participaram	do	primeiro	treinamento	com

instrução	de	como	aplicar	os	indicadores	nos	seus	processos	produtivos.	Para	o	mês	de	julho	existe	uma	agenda	de	novos	treinamentos",
explica.

Vantagens	do	Origem	Sustentável

Wolfart	lembra	que	o	Programa	Origem	Sustentável	oportuniza	para	as	empresas	do	setor	coureiro-calçadista	possam	contar	ao	mercado
sobre	a	importância	da	sustentabilidade	em	seus	processos	produtivos,	através	de	uma	ferramenta	com	alta	credibilidade	e	padrão
internacional.	"Acredito	que	as	empresas	que	não	optarem	por	estas	certificações	acabarão,	em	médio	prazo,	perdendo	espaço	no
mercado",	acrescenta.

A	superintendente	da	Assintecal,	Ilse	Guimarães,	destaca	que	a	certificação	prioriza	as	boas	práticas	ambientais.	"Estamos	falando	de
bases	sólidas	nos	aspectos	culturais	e	organizacionais,	o	que	gera	redução	de	impacto	em	todas	as	esferas	sociais:	colaboradores,
empresa,	população	e	meio	ambiente".	Já	o	diretor-executivo	da	Abicalçados,	Haroldo	Ferreira,	lembra	que	o	Origem	Sustentável	auxilia
as	empresas	para	realizar	e	adaptar	seus	processos	produtivos	para	se	tornarem	totalmente	sustentáveis.	"O	programa,	além	de
certificar,	indica	caminhos	para	as	empresas	adotarem	sistemas	sustentáveis	de	produção",	avalia.

Entre	as	empresas	que	já	têm	a	certificação,	os	benefícios	são	notórios.	Caso	da	Piccadilly	
Company	(Igrejinha/RS),	que	conta	com	o	selo	Ouro	do	Programa	Origem	Sustentável.	A	companhia	tem	um	reaproveitamento	médio
de	20%	nas	aparas	de	sintéticos	geradas	pelo	processo	produtivo.	O	reaproveitamento	reduziu	o	envio	para	coprocessamento	de	5.000
kg	de	sintéticos	por	ano,	permitindo	a	calçadista	a	ter	resultados	econômicos	favoráveis.

COMPARTILHE:	(https://plus.google.com/share?url=http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/07/negocios/2443576-programa-origem-sustentavel-entra-em-
nova-fase-para-adesoes-e-treinamentos.html)	(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/07/negocios/2443576-programa-origem-sustentavel-entra-em-nova-fase-para-adesoes-e-

treinamentos.html)	(http://twitter.com/share?url=http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/07/negocios/2443576-programa-origem-sustentavel-entra-em-nova-
fase-para-adesoes-e-

treinamentos.html&text=Programa%20Origem%20Sustent%E1vel%20entra%20em%20nova%20fase%20para%20ades%F5es%20e%20treinamentos)

LINKS	RECOMENDADOS

Recomendado	por

Foto:	Divulgação

15	empresas	estão	se	adaptando	para	serem
certificadas	conforme	os	novos	moldes (https://midia.gruposinos.com.br/_midias/jpg/2019/07/04/capacita__o_origem_sustent_vel-

3947375.jpg)

Paquetá:
recuperação
judicial	é	aceita
pela	Justiça	-
Jornal	Exclusivo

(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/06/negocios/2439652-
paqueta-recuperacao-judicial-e-aceita-pela-justica.html?
obOrigUrl=true)

Guia	do	Estudo
Mulher	de	33
anos	revela
método	de
aprovação	e	irrita
cursinhos
(http://trackerx.net/ada-ob?

src=OBC31&t202id=1385&subid=
[[subid]]&utm_source=outbrain&utm_medium=$section_name$&utm_campaign=ADA31-
MB&utm_content=Mulher+de+33+anos+revela+m%C3%A9todo+de+aprova%C3%A7%C3%A3o+e+irrita+cursinhos&utm_term=$section_name$&wt_token=afaa265e329f4a278246d3a7065fd76b&wt_campaign=006ccba2cba71ebb157f3ed06552880136&wt_ad=00da5ec99cc6c73086a1fb4faf13e93bf7&wt_site=$origsrcid$&wt_network=NativeAds&obOrigUrl=true)

go-br-
dentalimplants-
ok.liveO	custo	dos
implantes
dentários	pode
surpreendê-lo(http://track.trackthetracker.com/c/927562b915ae3629?

Section_Name=$section_name$&Publisher_Name=$publisher_name$&ad_title=O+custo+dos+implantes+dent%C3%A1rios+pode+surpreend%C3%AA-
lo&OutbrainClickId=$ob_click_id$&CutomVariable=30861DOut1&Section_ID=$section_id$&obOrigUrl=true)

PayPal
Venda	online	e
aumente	sua
renda.	Comece
por	aqui

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N426203.2692802OUTBRAIN_BRA_884/B22758991.247476964;dc_trk_aid=443811584;dc_trk_cid=116529931;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?
obOrigUrl=true)

TV	|	Vix
Samuca	descobre
que	NÃO	será	pai
em	"O	Tempo"
após	intervenção
de	vilã:	detalhes(https://www.vix.com/pt/tv/565825/samuca-descobre-

que-nao-sera-pai-em-o-tempo-apos-intervencao-de-vila-
detalhes?
utm_source=Outbrain&utm_medium=reltext&utm_campaign=ob_bdm_br&obOrigUrl=true)

Series	|	Vix
É	oficial!	Rick	vai
abandonar	"The
Walking	Dead":
todos	os	detalhes
da	despedida(https://www.vix.com/pt/series/561770/e-oficial-rick-vai-

abandonar-the-walking-dead-todos-os-detalhes-da-
despedida?
utm_source=Outbrain&utm_medium=reltext&utm_campaign=ob_bdm_br&obOrigUrl=true)

So.si	conquista
fãs	por	onde
passa	-	Jornal
Exclusivo

(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/06/negocios/2438913-
so-si-conquista-de-fas-por-onde-passa.html?
obOrigUrl=true)

Beleza	|	Vix
Eis	o	que	deve
fazer	depois	de
cortar	cabelo
para	evitar
pontas	duplas	e
pontos	brancos

(https://www.vix.com/pt/beleza/571466/eis-o-que-deve-
fazer-depois-de-cortar-cabelo-para-evitar-pontas-duplas-
e-pontos-brancos?
utm_source=Outbrain&utm_medium=reltext&utm_campaign=ob_bdm_br&obOrigUrl=true)

Liderança	no
transporte	de
suprimentos	para
calçados	-	Jornal
Exclusivo

(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/06/negocios/2439488-
lideranca-no-transporte-de-suprimentos-para-
calcados.html?obOrigUrl=true)

(http://anuario.exclusivo.com.br/)

(http://www5.smartadserver.com/click?
imgid=23913119&insid=8708372&pgid=640532&ckid=793219108408091907&uii=378686228706777923&acd=1562271590706&pubid=3&tmstp=3002258139&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313801281%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d88200-
000%3b%24qt%3d7_535_91720t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d12620%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d1024%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fexclusivo.com.br%2f_conteudo%2f2019%2f07%2fnegocios%2f2443576-
programa-origem-sustentavel-entra-em-
nova-fase-para-adesoes-e-
treinamentos.html&go=http%3a%2f%2fwww.arezzo.com.br%2f)

Clique	aqui	e	confira	o
Caderno	Especial

40	anos	do
Sindigrejinha

(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/06/caderno_especial/2439840-
40-anos-do-sindigrejinha.html)

(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/06/videos/2427569-
francal-2019--abdala-jamil-abdala-faz-
balanco-da-feira.html)

VÍDEO +	VEJA	MAIS	(/videos)

WEBTV

Francal	2019	|	Abdala	Jamil	Abdala
faz	balanço	da	feira

(http://www.calcemoda.com.br)

(http://abercbahia.org.br/)

(http://www.goianiacal.com.br/home)

AGENDA +	VEJA	MAIS	(/agenda)

07.07.2019	a	10.07.2019

Calcemoda	|	Curitiba/PR

07.07.2019	a	09.07.2019

Bahiacal	|	Salvador/BA

13.08.2019	a	17.08.2019

Goiâniacal	|	Goiânia/GO

Programa	Origem	Sustentável	entra	em	nova	fase
para	adesões	e	treinamentos
Cursos	são	realizados	para	as	empresas	interessadas	em
participar	do	programa
(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/07/negocios/2443576-
programa-origem-sustentavel-entra-em-nova-fase-para-
adesoes-e-treinamentos.html)

Maio	registra	inflação	de	1,43%	de	produtos	na
saída	das	fábricas
Dados	foram	divulgados	nesta	quarta-feira,	3	de	junho
(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/07/negocios/2443346-
maio-registra-inflacao-de-1-43-de-produtos-na-saida-das-
fabricas.html)

Ferracini	24h:	35	anos	projetando	crescimento
Marca	foi	uma	das	primeiras	a	destacar	o	conforto	no	setor
calçadista
(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/07/negocios/2443232-
ferracini-24h-35-anos-projetando-crescimento.html)

Renus	destaca	suas	novidades	em	metais	no
Inspiramais
Empresa	produz	metalizados	para	o	setor	calçadista
(http://exclusivo.com.br/_conteudo/2019/07/negocios/2443220-
renus-destaca-suas-novidades-em-metais-no-inspiramais.html)

ÚLTIMAS	NOTÍCIAS

Assine	(https://assinante.gruposinos.com.br/loja/assine/veiculo/exclusivo) 	 Anuncie	(http://comercial.gruposinos.com.br/veiculos/exclusivo.html)
Edição	Digital	(http://digital.exclusivo.com.br/pub/sinos/jornalexclusivo/) 	 Sobre	(http://www.gruposinos.com.br/veiculos-e-produtos/jornais/jornal-exclusivo.html) 	 Fale	Conosco	(/fale_conosco)

Atendimento	ao	Assinante:	(51)	3600.3636	(https://assinante.gruposinos.com.br/)

Grupo	Sinos	2017 É	proibida	a	reprodução	do	conteúdo	deste	site	em	qualquer	meio	de	comunicação,	eletrônico	ou	impresso.
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Exemplo de flexibilidade e excelência na 
produção, a Kidy Calçados, importante em-
presa com matriz em Birigui/SP e filial em 
Três Lagoas/MS, acaba de anunciar uma 
joint venture com a rede chinesa de joalhe-
rias Hiersun. O objetivo da empresa é em-
barcar 240 mil pares de calçados ao longo 
dos próximos 12 meses, dobrando esse nú-
mero no segundo ano de operação e che-
gando a mais de 700 mil pares nos anos 
seguintes. 
 
A parceria entre as duas empresas foi a 
primeira iniciativa intermediada pelo es-
critório da InvestSP, agência de promoção 
de investimentos do Estado de São Paulo, 
instalado em Xangai. “Estamos muito satis-
feitos em anunciar o acordo entre as duas 
empresas. Esse é o tipo de trabalho e ini-
ciativa que nosso escritório passará a ter a 
partir de agora aqui na China. Tenho certeza 
de que esse é apenas o primeiro de muitos 
negócios que realizaremos por aqui”, afir-
mou Wilson Mello, presidente da InvestSP, 
em evento com a presença do governador 
de São Paulo, João Dória, no último dia 05.

O sócio e diretor de desenvolvimento e ino-
vação da Kidy, Ricardo Gracia, explica que 
os produtos exportados são para o segmen-
to Premium, aliando couro, pedrarias e alta 
tecnologia. “Dar esse passo é importante 
não só para a Kidy, mas também para o cal-
çado brasileiro, visto que estamos levando o 
nosso jeito de produzir com excelência para 
todo o mundo”, afirma Gracia, ressaltando 
que a Kidy já exportava para a China desde 
2017 e que agora passará a trabalhar ima-
gem e posicionamento com maior ênfase 
naquele mercado. 

O gerente de exportação da empresa pau-

lista, Rodrigo Nunes, explica que serão pro-
dutos diferenciados, visando atender uma 
demanda crescente do público chinês por 
marcas de luxo. “O chinês com alto poder 
aquisitivo prefere produtos importados aos 
fabricados localmente. A busca por produ-
tos fabricados fora da China existe há al-
gum tempo e foi com esta descoberta em 
mãos que a Kidy foi estudar as demandas 
e criar oportunidade que também pudes-
sem atender a estes consumidores”, explica 
Nunes. Segundo ele, a empresa chegou a 
essa conclusão após quase duas décadas de 
pesquisas de tecnologias e sobre o mercado 
consumidor chinês. 

Nunes ressalta que a escolha de trabalhar 
com o grupo Hiersun partiu da penetração 
da marca no segmento de alto luxo chinês, 
com 750 lojas espalhadas pelo País. “O Gru-
po Hiersun possui vasta experiência em 
branding e mercado no que se diz respeito 
à China. Iniciamos o trabalho a partir de um 
encontro em uma feira internacional e sere-
mos a única marca de calçados comerciali-
zada pela empresa”, conta o gerente. 

Mercado
Com aproximadamente 18 milhões de 
crianças nascendo por ano, a China repre-
senta um mercado promissor para a Kidy. 

Fundada em 1990, a Kidy produz mais de 
440 mil pares por mês – com embarques 
para mais de 40 países, além de grande 
força no mercado doméstico -  e emprega 
mais de duas mil pessoas em suas duas 
unidades. Recentemente, a Kidy foi eleita 
pelos lojistas brasileiros como a melhor 
indústria calçadista infantil do Brasil, re-
cebendo o Prêmio Destaque & Garra de 
Ouro em 2019.

KIDY VENDERÁ CALÇADOS
PREMIUM NA CHINA

ESPECIAL

ENTREVISTA

Rodrigo Nunes, gerente de exportação da Kidy. 

Quais foram os principais desafios para a entrada no mer-
cado chinês? 
O grande desafio foi entrar no mercado chinês com pro-
priedade, afinal de contas, no país onde o consumo e a 
demanda são gigantescos, precisamos entregar além 
de produto, um serviço diferenciado para garantir novas 
experiências de consumo aos pais e, especialmente, às 
crianças. 

Como a Kidy avalia 2018 e o primeiro semestre de 2019? 
Quais são as expectativas?
Em 2018 mantivemos o foco e a dedicação para os países 
e os clientes da carteira da Kidy, com o objetivo de garantir 
o percentual de crescimento em faturamento e pares em 
cada um deles. Tivemos êxito, já que alcançamos o objeti-
vo planeado, de 20% de crescimento nas exportações, além 

de ampliar o número de destinos de 35 para 42. Ainda em 
2018, nos dedicamos muito em entregar ainda mais conhe-
cimento e novas experiências aos clientes e consumidores 
do mercado externo com relação aos diferencias da Kidy. 

Nossa expectativa para 2019 é a manutenção da carteira 
dos clientes e países, bem como abrir novos mercados, 
com crescimento anual de 20% a 35%. Para isso, estaremos 
presentes nas principais feiras internacionais, entre elas a 
FN Platform, em Las Vegas, e na Micam, em Milão, com o 
apoio do Brazilian Footwear. 

A desvalorização artificial do Iuan, que teoricamente en-
carecerá o produto importado na China, pode prejudicas 
as ações da empresa naquele mercado?
Estamos atentos a isso, mas temos estratégias bem orga-
nizadas e definidas entre Brasil e China para que a econo-
mia mundial não nos atrapalhe. 

Representante da Hiersun, Welsun Li, e Ricardo Gracia
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EFICIÊNCIA, RAPIDEZ E RASTREABILIDADE PARA O VAREJO

Num cenário em que os pedidos 
são cada vez mais frequentes, 
em quantidades menores e com 
enorme variedade de produtos, 
num País de dimensões conti-
nentais, a logística se tornou um 
grande desafio para as operações. 
Com isso, não dá mais para pen-
sar em competitividade sem falar 
em automação e conexão para 
acelerar os negócios, especial-
mente para aliviar o custo com 
logística, que segundo pesquisas, 
já absorve mais de 12% do orça-
mento das empresas.

O consultor da Abicalçados, Igor 
Hoelscher, destacou que por mais 
que não se possa descartar a pro-
blemática da infraestrutura que 
onera o braço de transporte da lo-

gística no Brasil, Indústria e Vare-
jo precisam assumir o novo con-
texto de mundo interdependente 
e trabalhar juntos nas questões 
que vão definir quem continuará 
jogando no mercado. 

Para Hoelscher, o Brasil é um país 
pouco produtivo. Ele cita uma pes-
quisa da The Conference Board, 
que aponta que é preciso quatro 
trabalhadores brasileiros para pro-
duzir o mesmo que um norte-ame-
ricano. “Somos menos produtivos 
que países como o Chile, Rússia e 
Argentina. Isso porque investimos 
pouco em tecnologia e somos ine-
ficientes no uso dos recursos hu-
manos, insumos e equipamentos 
(Produtividade Total dos Fatores 
- PTF)“, comenta o consultor. 

SOLA
Há alguns anos a Abicalçados 
reúne um grupo de empresas re-
presentativas do setor calçadista 
para discutir e difundir padrões 
e boas práticas de mercado para 
entregar ao varejo a eficiência de 
que precisa para vender. Através 
do Sistema de Operações Logísti-
cas Automatizadas (SOLA), cons-
truiu-se diretrizes que, aplicadas 
na sua integralidade, garantem 
acuracidade nos controles, menor 
intervenção humana a partir da 
automação de processos logísti-
cos eficientes e rápida conexão 
entre as partes envolvidas na 
transação comercial, com uma 
metodologia própria fundamen-
tada em Identificação (correto uso 
das codificações para controlar e 

transitar as mercadorias sem a 
necessidade de customizações 
logísticas), Processos (garantia 
da convergência do físico com o 
virtual, ou seja, estoque, inventá-
rio, separação, embarque e rece-
bimento) e Troca de dados – EDI 
(padrões para que os sistemas 
computacionais possam trocar 
informações cadastrais, catálo-
gos, pedidos e romaneio de ma-
neira rápida, segura e em tempo 
real). “Esses três pilares, ainda, 
guiarão as empresas num voo 
sem turbulências para as aplica-
ções em Internet das Coisas (IoT), 
Omnichannel e Indústria 4.0”, 
conclui Hoelscher.

Mais informações em www.
sola.org.br. 

ABI NOTÍCIAS

“MARCAS NO LIMITE” É TEMA DO SNIC 2019

Com o objetivo de lançar luzes 
às mudanças que acontecem 
no atual momento do merca-
do mundial, a Abicalçados, em 
conjunto com os sindicatos das 
indústrias de calçados de Três 
Coroas (SICTC) e Igrejinha (Sin-
digrejinha), promove, no próximo 
dia 21 de agosto, a 23ª edição do 
SNIC – Seminário Nacional da 
Indústria Calçadista. O evento, 
que acontece no Centro de Even-
tos da Faccat (av. Oscar Martins 
Rangel, 4500, em Taquara/RS), já 
tem ingressos disponíveis no site 
www.abicalcados.com.br/snic.

Uma das atrações confirmadas 
para o SNIC é Gustavo Reis, cria-
dor da Vnda Ecommerce, que 
falará sobre a utilização dos gui-
de shops no varejo, modelo de 
negócio que permite que o con-
sumidor conheça e experimente 
um produto em loja física e faça 
a encomenda do mesmo no fluxo 
do comércio eletrônico. 

A programação terá também Na-
tália Ferreira, Creator Manager 
da Pinterest na América Latina, 
que falará sobre como a platafor-
ma, que hoje conta com mais de 
250 milhões de usuários no mun-
do, pode auxiliar nos negócios. 
Segundo ela, com as funcionali-
dades Business do Pinterest, os 

varejistas de moda poderão con-
quistar novos clientes, alcançan-
do as pessoas antes do momento 
de decidir comprar um produto e 
descobrir novas marcas. 

Criador do chatbot da Magazi-
ne Luiza, a assistente virtual Lu, 
Rodrigo Scotti será outro dos pa-
lestrantes do SNIC 2019. Ele trará, 
além do case de enorme sucesso 
nacional no ramo de Inteligên-
cia Artificial, dicas de como os 
empreendedores do setor de 
calçados podem se apropriar das 
novas tecnologias para atender 
seus clientes de forma mais ágil 
e completa, conectando-se a eles 
através de sites e aplicativos, e 
os integrando a outros canais de 
chat, como Facebook Messen-
ger, SMS, Telegram, entre outros. 
“Apresentarei ainda vários cases 
de clientes da Nama, como o do 

Poupatempo, aplicativo de agen-
damentos de serviços que levou 
a Inteligência Artificial para o 
Governo do Estado de São Paulo, 
trocando mais de 130 milhões de 
mensagens com cidadãos pau-
listas”, adianta.

A tendência do mercado cross-
-border - compras on-line em 
sites estrangeiros –, que hoje já 
envolve 7 em cada 10 consumi-
dores do mundo virtual,  também 
será tema do SNIC. A palestra 
sobre o assunto será ministrada 
pelo gerente de desenvolvimen-
to da VTEX, Danilo Erlam. “Vive-
mos em um mercado altamente 
competitivo, onde gigantes como 
AliExpress, Ebay e Amazon, es-
tão vendendo no mercado bra-
sileiro. A questão é, por que não 
vendemos lá fora também? A 
ideia da apresentação é mostrar 

como o processo de digitaliza-
ção das indústrias brasileiras e o 
rompimento das barreiras nacio-
nais podem ajudar a aumentar o 
volume de negócios”, conta, res-
saltando que serão comentadas 
as diversas facilidades, métodos 
e tendências em ingressar neste 
modelo de internacionalização.

Além de Reis, Natália, Scotti e 
Erlam, estão confirmados no 
evento nomes como Leonardo 
Hauschild, que falará sobre como 
ser relevante no universo digital; 
Rafael Terra, que trará o tema do 
marketing digital focado em ven-
das; Silvio Nunes, que discorrerá 
sobre formas criativas de incre-
mentar as vendas; e Juliano Mur-
lick, que abordará novos modelos 
de negócios.

Para o dia de imersão e conheci-
mento no SNIC o investimento é 
de R$ 120 para público geral e de 
R$ 60 para estudantes - median-
te comprovação - e associados 
Abicalçados, SICTC e Sindigre-
jinha. Os patrocínios do SNIC 
são da Colorgraf, Couromoda e 
Francal, e a parceria das Facul-
dades Integradas de Taquara 
(Faccat), Associação Brasileira 
dos Agentes Digitais (AbradiRS), 
Abrameq, Assintecal, CICB, IB-
TeC, Sebrae e Fimec.

INOVA-AÇÃO

MANUFATURA ADITIVA: 
A IMPRESSÃO 3D COMO 
ALIADA DA PRODUÇÃO

O mercado sempre privilegiou os melho-
res. Seja por terem os melhores produtos, 
seja por aproveitarem melhor as oportuni-
dades que lhes são dadas. Normalmente, 
os melhores produtos ou oportunidades 
não estão em nosso caminho. E por nos 
prendermos a certas “verdades”, perde-
mos a chance de encontrá-los. Às vezes, 
é preciso explorar, desafiar alguns para-
digmas.

Impressão 3D sempre esteve associada 
a desenvolvimento de novos produtos e 
esta atividade se torna nosso filtro com 
relação a esses equipamentos. Se temos 
desenvolvimento de novos produtos, po-
demos avaliar uma impressora 3D. Caso 
contrário, nem pensar.

Em desafio a este paradigma, temos vis-
to a manufatura aditiva – definição mais 
ampla que engloba impressão 3D – tomar 
espaço e entrar em empresas que normal-
mente não fariam uso desta tecnologia, 
como, por exemplo, indústrias do ramo 
têxtil, T.I. e logística, apenas para nomear 
alguns.

Não é durante a criação de seus produ-
tos que elas utilizam manufatura aditiva, 
mas dentro de suas fábricas, através da 
impressão de ferramentas, dispositivos e 
gabaritos para uso em produção. Para eles, 
não é a capacidade de se fabricar protóti-
pos que os interessa, mas, sim, a capacida-
de de solucionar problemas de fabricação.

Toda fábrica, sem exceção, precisa de fer-
ramentas que tornem seus processos ain-
da mais produtivos e menos dispendio-
sos. Mas, nem toda fábrica pode ou quer 
gastar dinheiro com isso. A manufatura 
aditiva nos permite pensar na melhor fer-
ramenta para uma determinada operação 
e sem as limitações impostas pela ma-
nufatura tradicional. Nos permite pensar 
primeiro na função que o dispositivo ou 
gabarito deve desempenhar para, depois, 
desenvolvermos a geometria. 

Sob este novo ponto de vista, podemos nos 
voltar para nossos produtos e desenvolver 
gabaritos exatos para cada forma de cal-
çado que criamos. Esses gabaritos podem 
ficar na posição exata que precisamos 
enquanto realizamos as operações. Nos-
sos equipamentos podem ser equipados 
com ferramentas especiais que facilitarão 
seu manuseio por parte dos operadores. A 
inspeção de qualidade pode ser otimiza-
da através de ferramental específico para 
cada situação.

Ao contrário das ferramentas tradicio-
nais, as feitas por manufatura aditiva não 
precisam ser obrigatoriamente mantidas, 
pois o arquivo digital de onde elas vieram 
já está armazenado e poderá ser impresso 
quantas vezes for necessário. Desta ma-
neira, várias empresas têm economizado 
não apenas tempo e dinheiro, mas tam-
bém o espaço necessário para as guardar.

Inovar, entre outros, significa “fazer algo 
como não era feito antes”. Assim, su-
gerimos que o leitor inove e pense nas 
possibilidades de se utilizar manufatura 
aditiva dentro de sua fábrica, construin-
do ferramentas e gabaritos para seus pro-
cessos produtivos.

Wilson do Amaral Neto 
Engenheiro de Aplicações na SKA

9h 
CREDENCIAMENTO

9h45min 
RAFAEL TERRA (FABULOSA IDEIA)  
Marketing Digital focado em vendas

10h25min 
NATÁLIA FERREIRA (PINTEREST) 
Inspiração e compras com o Pinterest

11h15min 
RODRIGO SCOTTI (NAMA) 
Chatbots: Inteligência Artificial Conversacional

PROGRAMAÇÃO
11h45min 
LEONARDO HAUSCHILD (MARKE) 
Como ser relevante  
no universo digital

13h30min 
SILVIO NUNES (CONSULTOR) 
Criatividade em vendas:  
ingrediente de sucesso

13h45min 
JULIANO MURLICK (TRIIDER)  
Case Triider: desafios de implementar  
um marketplace

14h30min 
GUSTAVO REIS (VNDA) 
Guide shops e o impacto do digital no varejo

15h15min 
PEDRO HORTA (FARM) 
Re-Farm: novos modelos de  
negócio para circularidade

15h45min – DANILO ERLAM (VTEX) 
Desmistificando o modelo de  
e-commerce cross-border

16h45 – ENCERRAMENTO
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Gaúcho de Rolante, cidade da 
região do Vale do Paranhana, no 
Rio Grande do Sul, Haroldo Fer-
reira foi convidado a assumir o 
posto de presidente-executivo 
da Abicalçados no final do ano 
passado. O convite partiu do 
então presidente do Conselho 
Deliberativo da entidade, Ros-
nei Alfredo da Silva. Sem hesi-
tar, Ferreira, que já trabalhava 
próximo aos pleitos da associa-
ção em função da sua atividade 
como presidente do Sindicato 
das Indústrias de Calçados da 
Bahia, aceitou o desafio.

Formado em Administração de 
Empresas, com pós-graduação 
em Administração da Produção e 
MBAs em Liderança e Gestão da 
Saúde, aos 52 anos de idade, Fer-
reira é casado e pai de dois filhos. 
O novo dirigente da Abicalçados 
se mostra com estilo proativo e 
de proximidade com o quadro de 
funcionários, algo que herdou de 
seus mais de 20 anos de atuação 
na Azaleia – de 1986 até 2008. “A 
parte de Recursos Humanos na 
empresa – a qual dirigiu por um 
bom período –, na época do Seu 
Nestor (Nestor Herculano de Pau-
la, fundador do Grupo Azaleia e 
ex-presidente da Abicalçados, fa-
lecido prematuramente em 2004), 
era muito importante. A proxi-
midade com os funcionários era 
algo muito forte para a diretoria 
da época”, recorda Ferreira.

Porém, a trajetória do novo diri-
gente da Abicalçados começou 
antes do ingresso na Azaleia, mais 
precisamente em 1983, quando 
trabalhou na área administrativa 
e fiscal da Musa Calçados, grande 
exportadora da época com sede 
em Sapiranga, interior gaúcho. 
“Naquela época, eu com 17 anos, 
teve início a minha paixão pelo 
setor calçadista”, lembra.

Ao assumir a Presidência Exe-
cutiva do Sindicato das Indús-
trias de Calçados da Bahia, em 
2005, Ferreira iniciou a sua vida 
de dirigente do setor calçadista. 
Lá, tinha a missão de trabalhar 
pelo desenvolvimento de uma 

Indústria que crescia de forma 
exponencial, com novos projetos, 
gerando emprego e renda para o 
Estado. “Pelo sindicato, inúmeras 
vezes estive junto com empresá-
rios pleiteando melhorias junto 
ao Governo e suas secretarias, o 
que me deu bagagem neste sen-
tido”, conta Ferreira. 

Sua atuação à frente do sindicato 
baiano chamou a atenção da Abi-
calçados. “Entrei para o Conselho 
Sindical da entidade em 2013, 
mas já trabalhava como interlo-
cutor do setor para a criação de 
um anexo específico de calçados 
na NR 12 (norma de segurança 
para máquinas) desde 2008. As-
sim como o engenheiro Eduardo 
Michellon fazia a interlocução 
dos fabricantes de máquinas, eu 
fazia por parte dos calçadistas, 
com os sindicatos de trabalha-
dores e Governo. Foi um trabalho 
difícil, mas que culminou em su-
cesso e hoje temos uma seguran-
ça muito importante para empre-
sários e trabalhadores do setor 
calçadista”, recorda.

O setor
O novo dirigente da Abicalçados 
ressalta que o setor calçadista 
brasileiro encolheu nos últimos 
anos. “Encolheu, especialmente 
por culpa da conjuntura econô-
mica nacional e internacional. 

Hoje temos uma capacidade 
produtiva muito maior do que 
de consumo. O grande entrave é 
justamente a demanda desaque-
cida em função dos índices de 
desemprego e inadimplência. Na 
questão internacional, temos um 
problema grave de competitivi-
dade relacionado ao Custo Brasil, 
obstáculo que temos esperança 
de que o governo atual resolva, 
em boa parte, ainda nesses qua-
tro anos”, avalia.

Para ele, as reformas estruturais 
são fundamentais para abrir es-
paço para novos investimentos. 
Quanto à Reforma da Previdên-
cia – em discussão no Congresso 
Nacional –, Ferreira aponta que, 
se aprovada, abrirá caminho para 
a tão esperada Reforma Tributá-
ria, que reduziria parte do Custo 
Brasil. Segundo ele, mesmo que, 
em um primeiro momento não 
seja reduzida a carga tributária, 
somente a desburocratização e 
diminuição do engessamento 
da atividade empresarial já seria 
salutar para o setor industrial. 
“É preciso retomar a segurança 
jurídica”, frisa. Para o dirigente, 
o Governo Federal tem cami-
nhado neste sentido, mas ainda 
de forma tímida. Ele exemplifica 
com o anúncio das mudanças 
nas Normas Regulamentadoras, 
anunciada no final de julho. “Vai 
mexer em três de 36, mas já é um 
avanço”, comenta.

Desafios
Ferreira lista que entre os princi-
pais desafios de sua gestão está 
a representatividade por meio 
do acompanhamento de pautas 
importantes como a abertura co-
mercial anunciada pelo Governo 
Federal, que seria realizada de 
forma gradual e concomitante 
com a redução do Custo Brasil. 
“Se reduzirem 20 pontos percen-
tuais nos impostos para importa-
ção – hoje para o setor calçadista 
isso representaria uma queda da 

média dos atuais 35% para 15% - e 
o mesmo for feito no Custo Bra-
sil, será ótimo. Não perderíamos 
nada no mercado externo e fi-
caríamos mais competitivos no 
ambiente doméstico, para o qual 
comercializamos mais de 85% da 
produção do setor. Mas para que 
isso ocorra, de fato, precisamos 
estar sempre vigilantes”, diz.

Mesmo vendo com “bons olhos” os 
acordos comerciais bilaterais do 
Mercosul com a União Europeia 
e a possibilidade de outro com os 
Estados Unidos, Ferreira ressalta 
que é preciso um trabalho de mo-
nitoramento para que o setor cal-
çadista não seja prejudicado nas 
negociações. “Na questão referen-
te ao acordo com o bloco europeu, 
por exemplo, existia um pleito nos-
so para que fosse contemplada a 
regra de origem – que coloca que 
60% dos insumos utilizados no 
calçado devem ser fabricados no 
país exportador –, o que foi aceito. 
O risco era de que fabricantes asiá-
ticos pudessem utilizar algum país 
europeu como plataforma de ex-
portação sem as tarifas impostas”, 
explica, ressaltando que o mesmo 
pleito deve ser levado para uma 
negociação de livre comércio com 
os Estados Unidos.  

Ainda entre os seus principais 
desafios, Ferreira coloca que será 
trabalhada com afinco a questão 
das substâncias restritas no cal-
çado, por meio do CB-11, grupo 
que visa criar uma norma neste 
sentido. “Com isso, ganharemos 
mercados importantes, espe-
cialmente nos Estados Unidos e 
Europa”, projeta. Outro desafio, 
continua Ferreira, é a aproxima-
ção com os sindicatos dos polos 
calçadistas de todo o Brasil, re-
forçando o associativismo. 

Ferreira assume a cadeira de 
Heitor Klein, que há mais de 27 
anos prestava seus serviços para 
a Abicalçados.

ABI NOTÍCIAS

HAROLDO FERREIRA ASSUME PRESIDÊNCIA 
EXECUTIVA DA ABICALÇADOS

SUSTENTABILIDADE

PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS: UM 
ALVO PARA EMPRESAS 
QUE QUEREM VENCER 
E SEREM MAIS 
COMPETITIVAS

As ondas de inovação têm acompanha-
do as crises econômicas mundiais. A 
última crise financeira 2007-2009 provo-
cou uma nova onda de inovação voltada 
à sustentabilidade, que engloba energias 
renováveis, ecologia industrial, econo-
mia circular, química verde, entre outros. 
E é mergulhado nessa nova tendência 
que vivemos hoje. Isso nos impõe novos 
desafios e novas oportunidades em ter-
mos de negócios e mesmo novos mode-
los de negócio. 

Vamos começar pelo caso das energias 
renováveis cada vez mais presentes no 
nosso dia a dia em virtude do custo da 
energia elétrica e da demanda de uso de 
energia limpa em contraposição à ener-
gia gerada a partir de derivados de pe-
tróleo, como os geradores a diesel. Como 
exemplo, verificamos que o custo de célu-
las fotovoltaicas (painéis solares) tem ca-
ído dia a dia e o uso da energia solar tem 
sido avaliado e adotado cada vez mais 
não somente para uso industrial e comer-
cial, mas também doméstico.

Uma outra questão importante está rela-
cionada aos resíduos. Os resíduos, hoje, 
são considerados valor dentro do contex-
to de Economia Circular, o que gera mais 
valor econômico é mantê-lo no ciclo 
produtivo. Assim, resíduos da indústria 
calçadista podem servir de matéria-pri-
ma para a própria empresa de calçados 
ou para um empresa de componentes de 
calçados.  Conseguir fechar esse ciclo é 
muito mais vantajoso economicamente 
do que ter que destinar resíduos para al-
gum aterro sanitário. Mas o reuso de re-
síduos pode gerar, também, novos negó-
cios. Um exemplo é fabricação de sapatos 
de tecidos a partir de roupas de brechó ou 
mesmo a fabricação de roupas a partir de 
retalhos da indústria têxtil. Repensar o 
reuso de resíduos tem propiciado a cria-
ção de inúmeros negócios inovadores de 
alta competividade no mercado.

Por último,  é importante lembrar que a 
falta de atenção a demandas de práti-
cas sustentáveis pode tirar empresas do 
mercado.  Isso pode acontecer tanto por 
não atender alguma legislação ambiental 
estadual ou federal como por não aten-
der práticas do mercado. Por exemplo, se 
uma empresa deseja exportar calçados 
infantis para Europa, esses calçados não 
podem conter substâncias tóxicas. Isso 
justifica grandes investimentos feitos por 
empresas em Química Verde e em garan-
tir uma cadeia de suprimentos toda verde 
(i.é, sem uso de substâncias restritivas e 
tóxicas).

Assim, a adoção de práticas sustentáveis 
deixa de ser uma opção e passa a ser es-
sencial para as empresas terem redução 
de custos, ganhos econômicos e torna-
rem-se competitivas no mercado e até 
criarem novos negócios.

Tereza Cristina Carvalho
Professora, fundadora e diretora geral do 
LASSU (Laboratório de Sustentabilidade 
em TI), laboratório de pesquisa e ensino 
da EPUSP. Ferreira (segundo da esquerda para direita na fila central) na Azaleia 
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FRANCAL TERÁ DUAS EDIÇÕES POR ANO

LATITTUDE APRESENTA SAPATOS 
COM CONFORTO E DURABILIDADE 

A REVOLUÇÃO DOS TÊNIS ESPORTIVOSCOCA-COLA SHOES REVISITA
DÉCADAS PASSADAS

PICCADILLY SE INSPIRA EM 
PERFIS DE MULHERES MODERNAS

Lançado em São Paulo no último 
dia 7 de agosto, o projeto Francal 
Ablac Show vai movimentar o setor 
calçadista o ano todo por meio de 
uma série de eventos e ações que 
vão colaborar com o desenvolvi-
mento do setor. Além da realização 
de duas edições da Francal por ano, 
a parceria está criando o Conse-
lho Permanente do Calçado, com 
foco no consumidor e integrado 
por associações como Associação 
Brasileira dos Lojistas e Artefatos 
e Calçados (Ablac), Abicalçados, 
Associação Brasileira de Empre-
sas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (Assintecal), 
Associação Brasileira dos Repre-
sentantes de Calçados, Confec-
ções, Bolsas e Acessórios (Abrecal), 
Centro das Indústrias de Curtume 
do Brasil (CICB) e a própria Francal 
Feiras, além de profissionais de ou-
tros segmentos do varejo que serão 

convidados a trocar experiências 
de boas práticas e desenvolvimento 
de cadeias.

A primeira ação entre Francal e 
Ablac é a formação de um grupo 
de lojistas para visitar a NRF – Re-

tail´s Big Show & Expo 2020, de 12 a 
14 de janeiro, em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos. A missão é sob 
medida para o grupo selecionado, 
pois o evento é referência em con-
teúdo e tecnologias para o varejo 
mundial e visitado por milhares de 

lojistas de todos os continentes.  A 
expectativa é de que cerca de 40 di-
rigentes de lojas de todo o Brasil e 
empresários participem do projeto, 
que tem o apoio de fabricantes. No 
mês seguinte, fevereiro de 2020, 
será realizado em, São Paulo, o pós 
NRF customizado para o setor de 
calçados com a participação dos lo-
jistas integrantes da missão inter-
nacional e aberto a todo o setor, em 
que serão apresentadas as novas 
tendências do varejo e os principais  
insights evidenciados durante a fei-
ra e o congresso nos Estados Uni-
dos. O calendário de ações da Fran-
cal Ablac Show para 2020 inclui 
ainda duas rodadas de Negócios 
regionais, com nova metodologia, 
em praças a serem definidas. 

Uma das principais notícias, e que 
trará uma mudança significativa no 
calendário do setor calçadista, é a re-

alização de duas edições da Francal, 
agora sob o nome de Francal Ablac 
Show. O primeiro evento ocorrerá em 
junho de 2020, a assim como a tra-
dicional feira, lançará as coleções de 
primavera-verão. A 52ª edição acon-
tecerá no Expo Center Norte, em São 
Paulo, entre os dias 1º e 3 de junho.  

A segunda mostra será realizada 
na segunda quinzena de agosto, 
com o objetivo de promover ne-
gócios das coleções de Alto Verão, 
que devem  impulsionar as vendas 
nas lojas no fim de ano até os pri-
meiros meses de 2021, período em 
que tradicionalmente os consumi-
dores procuram por novidades e os 
negócios aumentam nos pontos de 
vendas. O evento terá formato de 
salão de negócios e estandes pa-
dronizados, ocorrendo também no 
Expo Center Norte. A mostra ainda 
não tem data definida.  

A diversificação e a busca por novos mercados são levadas a sério pelo grupo Calbrás, de Campo 
Bom/RS. Estes são alguns dos ingredientes da receita de sucesso e da trajetória de quase uma déca-
da de história. A corporação, que tem entre seus negócios empresas de tecnologia e inovação para 
calçados de segurança, decidiu apostar, no ano de 2016, na produção de calçados de masculinos com 
a criação da marca Latittude, desenvolvida para o público masculino com o propósito de oferecer 
calçados com conforto e durabilidade acima da média. Apesar de sua jovialidade no mercado, a 
Latittude já atua em lojas multimarcas de todo o Brasil e exporta seus produtos para a América do 
Sul, Central e Europa.

O mais recente lançamento da marca é a linha Urban Sports + Knit conforto extremo. Trata-se de 
uma tecnologia inovadora, onde se utilizam malhas em 3D que conectam técnicas tradicionais de 
tricot a sistemas inteligentes. O material se ajusta perfeitamente ao formato do pé, é muito maleável 
e projetado para não desfiar, além de ser sustentável, pois é confeccionado em linha de fio pet. 

Inovadora e referência de marca no Caminhar 
Saudável em todas as fases das crianças, a 
Klin turbinou sua linha de tênis esportivos, 
que estão  ainda mais leves. São seis linhas 
complementando a coleção: Baby Jump, 
Jump, Rocket, Baby Sport, Flash e Step Flex. 
A grande novidade da coleção é a numeração 
maior, com modelos nas grades 37, 38 e 39. 

Os pezinhos entre 22 e 27 encontram no Baby 
Sport a praticidade do Calce Fácil, com vel-
cro e elástico. Já a linha FLASH – que atende 
do 28 ao 36 – une durabilidade e design, com 
solado em TR (antiderrapante), que propor-

ciona estabilidade, com total segurança. 

A Tecnologia e o Design proporcionam leveza e 
flexibilidade aos modelos da linha Rocket – do 
28 ao 39. O solado e a palmilha em EVA auxi-
liam na absorção dos impactos.  A Baby Jump 
e Jump – linhas que atendem do 20 ao 36 –  uti-
lizam solado em EVA e possuem TR estrategi-
camente inseridos na traseira e dianteira do 
solado, minimizando os riscos de escorregões.

Todos os tênis produzidos são anatômicos e as 
cores seguem o universo esportivo, como azuis, 
rosa, preto, verde, amarelo, cinza e chumbo.

Inspirada nas playlists mundiais e na moda 
que invade as ruas, a Cola-Cola Shoes lança 
uma nova linha de calçados que revisita dé-
cadas passadas. São tênis e sandálias com 
cores e estampas retrôs, solados diferencia-
dos e detalhes supermodernos para o públi-
co feminino e masculino, que trazem design 
jovem e leve. Com cerca de 10 anos de histó-
ria, a Coca-Cola Shoes já se tornou a maior 
licenciada de Coca-Cola do mundo. Os pró-
ximos lançamentos da marca prometem 
encantar o público e marcar presença entre 
influenciadores.

Referência em conforto e estilo, a Piccadilly 
apresenta conceitos que inspiram a coleção 
primavera-verão. Os sapatos trazem cores 
que enfatizam a essência de cada mulher, 
como  menta, tons terrosos, rosê e coral, além 
de detalhes como laços, elásticos e lenços Se-
guindo o propósito de revelar a verdadeira mu-
lher, a empresa de Igrejinha/RS desenvolveu 
calçados inspirados em dois perfis da mulher 
contemporânea: Nômade Mística e Influencer. 
A primeira é retratada em um estilo mais des-
pojado, prático e confortável; já a segunda pede 
algo mais alinhado, feminino e elegante.

Presente no mercado há mais de 60 anos, a 
Piccadilly emprega três mil colaboradores 
e produz 35 mil pares diariamente, se cons-
tituindo em uma das maiores empresas do 
país. Atualmente, tem seus produtos dispo-
níveis em mais de 14 mil pontos no Brasil e 
exporta para mais de 100 países. A empresa 
também se destaca com a responsabilidade 

ambiental e social, investindo em iniciativas 
sustentáveis que fizeram com que a marca 
recebesse a certificação Ouro no Programa 
Origem Sustentável em 2019. 

ABI VAREJO
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COUROMODA INVESTIRÁ FORTE EM AÇÕES 
PARA AMPLIAR PRESENÇA DE LOJISTAS E IMPORTADORES

BEETON: QUASE TRÊS DÉCADAS DE AVENTURA

FABRÈS ALIA MODA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

FERRACINI 24H COMPLETA 35 ANOS 

BEIRA RIO CONFORTO DESTACA FEMINILIDADE

Um enorme ambiente, integrado e pensado em todos os 
detalhes para proporcionar a expositores e compradores 
as melhores condições possíveis de negócios. Assim pode 
ser definida a nova Couromoda, que em 2020 terá três dias 
exclusivos de exposição, de 13 a 15 de janeiro. Para garan-
tir este cenário, a Couromoda desenvolverá, ao longo deste 
segundo semestre, uma série de ações propositivas e dará 
formatação final a projetos de interesse do público.

Entre as ações estão missões ao exterior para captar um nú-
mero ainda maior de compradores globais, o novo projeto 

Comprador Couromoda, que elencará um rol de varejistas e 
dará a eles facilidades e benefícios exclusivos,  a ampliação do 
projeto de caravanas de lojistas, oriundos da grande São Paulo 
e região, e a criação do  Espaço Varejo, que  visa apresentar aos 
varejistas e demais profissionais do setor as novas tecnologias 
e também experiências sobre as mais eficientes técnicas de 
produtos, marketing, visual merchandising e atendimento. 

Outros destaques da edição 2020 serão os lightning talks e os 
desfiles realizados na SuperArena, além das parcerias melho-
radas e ampliadas com prestadores de serviços.

O calçado é uma das frentes de maior potencial mercado-
lógico da região do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul, 
há décadas e, com o propósito de fazer parte deste seleto 
grupo, a Beeton iniciou os trabalhos no dia 3 de dezembro 
de 1990, em território hamburguense. De lá para cá, o estilo 
adventure com uma essência rústica, vem tomando for-
ma e se desenvolvendo. Hoje, a empresa reside em Campo 
Bom/RS e já é uma das referências em seu segmento, bus-
cando inspirar e fazer a alegria de muitos adeptos do estilo 
aventureiro Brasil afora.

Desde 2016, a Beeton vem passando por mudanças e agre-
gando novos conceitos. A união do experiente desenvolve-
dor da marca, Gilberto Fernando Joner, somada à juventude 

do diretor Guilherme Blasi, fez com que a empresa subisse 
de patamar. Atualmente, com uma presença forte no meio, a 

busca por manter o viés “aventureiro” vem se tornando rea-
lidade, fazendo com que as novas linhas de produtos tomem 
forma e ganhem espaço entre os consumidores.

O ano de 2019 vem sendo de ampla consolidação para a 
empresa, tanto que houve a renovação e fidelização de 
duas linhas de abotinados, Strong e Ranee. Segundo Blasi, 
o bem-estar e o conforto do cliente são as principais dire-
trizes da Beeton. “Estar em sintonia com o nosso público-
-consumidor é o que vem nos movendo diariamente, e por 
isso um dos fatores primordiais é o conforto. Todos os nos-
sos abotinados são revestidos em couro, dos mais diversos 
tipos, nobuck, timber, pull up etc. Quanto ao solado, este é 
produzido em borracha natural” conta.

A empresa gaúcha Fabrès, que trabalha com 
bolsas, sapatos e acessórios de luxo em couros 
exóticos e sustentáveis, trouxe um grande di-
ferencial para o mercado na sua mais recente 
coleção. Aliando responsabilidade social, em 
trabalho de parceria com uma cooperativa de 
mulheres da cidade de Cristal, a marca desen-
volveu linha de bolsas com retalhos de cole-
ções passadas e uma manta de patchwork. 
“A coleção em Patchwork é uma maneira de 
incentivar ainda mais as comunidades locais 
e reduzir o impacto ambiental, utilizando reta-
lhos que seriam descartados”, explica a direto-
ra comercial da marca, Lívia Fabris. 

Trabalhando sob encomenda, a empresa ain-
da não exporta, mas já participou de feiras 

internacionais como a SXSW, nos Estados 
Unidos, e a Première Classe, na França, com 
ótima aceitação. 

Com 35 anos, a empresa de calçados mas-
culinos Ferracini 24h segue com espírito 
jovem em seu DNA. A marca trabalha com o 
status de ser uma das primeiras a instaurar 
no Brasil o conceito de conforto nos anos 
2000, quando esse era, ainda, um assunto 
pouco explorado pelo segmento calçadista. 
Hoje, a empresa conta com várias tecno-
logias que amplificam o conforto para os 
pés, como a Fly, Dry, e a Float, diferenciais 
em sintonia com a demanda no mercado 
interno. Além disso, vem investindo for-
temente no design de seus produtos, com 
bastante apelo estético, especialmente em 

2018, quando lançou as linhas Rio e Impul-
se, e recentemente, os sneakers Game. São 
calçados que já podiam ser encontrados no 
exterior e a Ferracini 24h trouxe para o país 
a um preço mais acessível, ou seja, demo-
cratizando o acesso à moda. “A Ferracini 
24h é uma empresa com características de 
hunting, ou seja, além de identificar as de-
mandas dos consumidores e atuar inten-
samente para satisfazê-las, também vem 
criando novas necessidades no público, por 
meio de produtos cada vez mais inovado-
res. Isso cria uma nova proposição de valor 
da marca”, afirma Roberto Barbosa, diretor 

comercial da empresa.

A empresa, que produz 2 milhões de itens 
por ano e conta com quatro unidades de pro-
dução (Franca/SP, Machado e Ibiraci/MG, e 
Amargosa/BA), ainda investe fortemente em 
seus produtos mais clássicos e com visual ali-
nhado, sendo uma das opções mais procura-
das pelas lojas físicas no Brasil e exterior, com 
mais possibilidade de giro no PDV. Para esse 
ano, a Ferracini 24h, que marca presença em 
mais de 40 países, principalmente América 
do Sul e Europa, projeta um crescimento de 
20% no mercado interno e externo.

A Beira Rio Conforto dá ênfase para a feminili-
dade entre seus novos produtos. Os queridinhos 
da vez, que vai dominar o closet das mulheres e 
suas principais produções, são os calçados com 
inspiração lace up — as amarrações que eviden-
ciam os tornozelos. As construções abertas, em 
saltos estruturados ou anabelas, abrem espaço 
para a natural trend, com materiais que imitam 
madeira e cordas. Os twisted knot shoes — de-
talhe em nós posicionados nos cabedais — real-
çam a elegância e celebram o mood feminino. 
A cartela cromática é outro ponto que chama 
atenção nos modelos, como os atuais e sempre 
versáteis camel, bege e rosa, facilmente coorde-
náveis com as mais variadas peças; ou ainda, 
a moderna combinação que mistura nuance 
terrosa com color blocking. As flats surgem em 

versões aberta ou fechada atrás, ampliando as 
possibilidades criativas aos looks femininos. 
Além de moda, os calçados dispõem de dife-
rentes palmilhas: a anatômica, que protege não 
só a sola, mas também a silhueta dos pés, oti-
mizando o conforto durante seu uso; ou ainda a 
opção desenvolvida com materiais de texturas 
extremamente suaves ao toque.

ABI VAREJO
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MERCADO

SETOR PATINA COM A ECONOMIA EM STAND BY

A recuperação da economia, esperada ansio-
samente para o primeiro semestre de 2019, não 
se concretizou. Atrasaram a retomada, proble-
mas de articulação política, que foram prote-
lando e desidratando a Reforma da Previdên-
cia, que agora, finalmente, passou na Câmara 
e chegou ao Senado Federal. Mesmo desidra-
tada em mais de R$ 100 bilhões (a economia 
prevista inicialmente era de R$ 1 trilhão em 
10 anos), a avaliação da Abicalçados é de que 
a iniciativa será importante, especialmente 
porque abrirá novos horizontes de maior con-
fiança por parte do mercado. “Com a Reforma 
da Previdência aprovada, os investimentos 
devem retornar e com isso a roda da econo-
mia começar a girar novamente. O impacto 
não será imediato, mas dará uma sinalização 
de que o Brasil é um país sustentável”, comen-
ta o presidente-executivo da Abicalçados, Ha-
roldo Ferreira. Mais do que isso, segundo ele 
,a aprovação das mudanças na Previdência 
abririam caminho para um Reforma Tributá-
ria, próximo item na pauta do setor industrial 
brasileiro. “Mesmo que a reforma não corte a 
carga de forma imediata, somente a redução 
da burocracia e a simplificação de processos 
já seriam grandes alentos para as empresas”, 
acrescenta o executivo.

No primeiro semestre do ano – no comparati-

vo com igual período do ano passado —, indi-
cadores elaborados pela Abicalçados apontam 
para quedas de 0,4% nas vendas do mercado 
doméstico de calçados, responsáveis pela ab-
sorção de mais de 85% do total produzido pelo 
setor (mais de 940 milhões de pares por ano). 
“Sem a retomada do consumo fica impossível 
qualquer recuperação mais robusta do setor”, 
avalia Ferreira, para quem a demanda ainda 
patina por conta dos altos níveis de desempre-
go e inadimplência. Conforme dados oficiais, o 
Brasil soma mais de 13 milhões de pessoas de-
sempregadas, sem contar os desalentados, que 
são as pessoas que desistiram de procurar em-
prego (contando essas, a soma chegaria próxi-
ma a impressionantes 30 milhões de pessoas). 
Já a inadimplência atinge mais de 60 milhões 
de brasileiros, conforme a Serasa Experian.

A queda nas vendas de calçados tem reflexo 
direto na produção do setor calçadista, que 
conforme o IBGE registrou uma queda de 
1,8% no semestre, no comparativo com igual 
ínterim do ano passado. O movimento de re-
tração, por sua vez, respinga na geração de 
empregos. Atualmente, conforme dados do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as 
cerca de 6 mil indústrias de calçados brasi-
leiras empregam 276 mil pessoas, 4,3% me-
nos do que no ano passado. “Hoje, a capaci-

dade ociosa na indústria de calçados chega a 
25%, portanto mesmo com uma recuperação 
vai ser difícil recuperar o nível de emprego 
pré-crise – 2015, 2016 —, quando chegamos a 
empregar mais de 330 mil pessoas na ativi-
dade”, aponta Ferreira.

O único indicador positivo está no merca-
do externo, apesar da base de comparação 
muito fraca de 2018 (quando a queda nos em-
barques ultrapassou 10% em relação a 2017). 
Conforme dados elaborados pela Abicalça-
dos, entre janeiro e julho, foram embarcados 
65 milhões de pares que geraram US$ 565 
milhões, incrementos de 8,2% em volume e 
de 3,6% em receita no comparativo com igual 
período de 2018. “As exportações têm sido 
embaladas por um câmbio favorável e tam-
bém pela guerra comercial instalada entre os 
Estados Unidos e China, que faz com que os 
importadores de calçados norte-americanos 
busquem  alternativas de fornecimento fora 
do país asiático. Porém, é um movimento 
circunstancial e que afeta a macroeconomia 
global, especialmente com a guerra cambial”, 
avalia o dirigente calçadista.

As projeções divulgadas no Relatório Setorial 
Indústria de Calçados – Brasil 2019, produzido 
pela Unidade de Inteligência da Abicalçados, 

apontam para incremento na produção de 
calçados, isso se a expectativa de recuperação 
econômica se confirmar no segundo semestre. 
No documento, constam previsões otimista e 
pessimista, a primeira de incremento de 3,4% e 
a segunda de 1,1%.

Já o consumo de calçados deve oscilar en-
tre o crescimento de 0,4% (pessimista) e 
2,3% (otimista).

As exportações em volume, por sua vez, devem 
variar de um crescimento de 6,7% (pessimista) 
a 12,7% (otimista).

Produção/semestre (IBGE):  
-1,8%

Varejo de calçados/semestre (IBGE): 
-0,4%

Emprego/semestre (IBGE):  
276 mil postos (-4,3%)

Exportações/jan-jul (MDIC):  
65 milhões de pares (+8,2%)

DADOS DO SETOR
CALÇADISTA BRASILEIRO


