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A Organização Mundial do Comércio (OMC), 
depois de acatar processo movido pelos Es-
tados Unidos, Japão e União Europeia contra 
as barreiras argentinas para seus produtos, 
decidiu que a Argentina deve eliminar o con-
trole ilegal às importações, pois os mesmos 
estariam violando as normas do comércio in-
ternaciional. A OMC já havia dado ganho de 
causa em setembro, mas o governo argentino 
havia apelado à decisão. “Isso mostra que a 
gente tinha razão neste pleito”, frisou o presi-
dente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, 
em entrevista do jornal NH. Ainda segundo o 
executivo, a crise econômica no pais vizinho 
é o principal motivo para a queda nas vendas 
do calçado para a Argentina. 

O Ministério da Fazenda anunciou, na segunda 
quinzena de janeiro, aumento de tributos sobre 
combustíveis, sobre produtos importados e, tam-
bém, sobre operações de crédito. A expectativa 
da equipe econômica é arrecadar R$ 20,6 bilhões 
neste ano com as alterações. Entre as principais 
medidas, Joaquim Levy anunciou a elevação do 
PIS/Cofins e a Cide sobre os combustíveis, o que 
tem um impacto de R$ 0,22 no preço da gasolina 
e R$ 0,15 no diesel. O PIS/Cofins avançará também 
nas importações, passando de 9,25% para 11,75%.

Empresas podem participar preenchendo formulário no site premiodirecoes.com.br. Página 3

Reformulada, feira calçadista aconteceu pela primeira vez no Expo Center Norte, em São Paulo. Página 5

Como adiantado pela Abicalçados, o ano encerrou 
negativamente também na geração de empregos 
pela atividade. A queda na demanda interna, que 
ganhou força a partir do segundo semestre, aliada 
a falta de competitividade da indústria brasileira 
provocada por problemas relacionados ao Custo 
Brasil, fez com que fossem perdidas 18,8 mil vagas 
ao longo de 2014. O quadro só não foi pior devido 
à relativa estabilidade nas exportações, que encer-
raram o ano gerando US$ 1,067 bilhão. Conforme 
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no final 
de 2013 o setor gerava 328,5 mil postos, número 
que caiu para 309 mil no final do ano passado. A 
queda foi de 5,9%. 
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A indústria brasileira encerrou 2014 com queda 
na produção e no emprego e aumento na ociosi-
dade. O índice de evolução da produção ficou em 
38,3 pontos e o de número de empregados em 
44,2 pontos em dezembro, informa a Sondagem 
Industrial divulgada pela CNI. Os dois indicadores 
variam de zero a cem pontos. Abaixo de 50, indi-
cam queda na produção e no emprego. De acordo 
com a pesquisa, ambos os índices de dezembro 
de 2014 são os menores desde janeiro de 2010, 
quando começou a série histórica. Já a utilização 
média da capacidade instalada ficou em 68% em 
dezembro, o menor percentual registrado para o 
mês desde 2011. 

Diante do quadro de dificuldades, as indústrias 
continuam com baixa propensão a investir nos 
próximos seis meses. O Índice de Intenção de Inves-
timento oscilou de 52,4 pontos em dezembro de 
2014 para 52,2 pontos em janeiro de 2015, sendo 
9,5 pontos inferior ao de janeiro do ano passado.



abinforma - fevereiro 20152

Na última semana de janeiro tive a felicidade de participar de um 
momento importante para o setor exportador brasileiro. No dia 
28, em São Paulo, aconteceu um encontro com lideranças se-
toriais para discutir demandas que vão auxiliar na construção do 
Plano Nacional de Exportação, que deve ser formalizado até final 
de fevereiro. Trata-se de uma abertura de diálogo importante 
com a iniciativa privada, algo que estávamos privados – com 
perdão do trocadilho – em anos recentes. Demonstra, acima de 
tudo, vontade política para caminhar rumo à construção de me-
canismos para recuperar a competitividade das exportações de 
produtos manufaturados, de maior valor agregado, melhorando o 
resultado da nossa deficitária balança comercial.  

Alguns pontos relevantes foram tocados sempre sob o pris-
ma de seis pilares, Promoção Comercial, Acesso a merca-
dos, Financiamentos e Garantias à Exportação, Facilitação 
do Comércio, Tributação das Exportações e Transparência 
e participação no setor privado. No encontro foram discuti-
dos temas como a importância de reforçar mecanismos como 
o Reintegra, retomar os acordos bilaterais com importantes 

parceiros comerciais, buscar solução para os problemas com 
a Argentina, entre outros.

Por outro lado, é importante ter em mente que, de nada, ou 
pouco, irão adiantar os esforços para promoção do produto 
brasileiro no exterior se não tivermos aqui uma política de 
estímulo industrial. A melhoria de condições para a compe-
titividade passa por questões internas, como a diminuição 
da carga tributária, a melhoria da infraestrutura para ex-
portação e uma logística melhorada, menos custosa e mais 
eficiente do que a atual. E para que as condições internas 
melhorem, os esforços devem ser integrados às demais áreas 
do Governo Federal, trazendo os demais ministérios para o 
centro do debate.

De toda a forma, parabenizamos o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a Apex-Brasil 
pela iniciativa de trazer o setor privado para participar de um 
momento tão relevante não somente para a indústria, mas 
para toda a sociedade brasileira.

PRESIDENTE:
Paulo Schefer

CONSELHEIROS
Caetano Bianco Neto, Caio Borges 
Ferreira, José Carlos Brigagão Do 
Couto, Júnior César Silva, Lioveral 
Bacher, Marco Lourenço Müller, 
Milton Cardoso, Paulo Roberto 
Schefer, Paulo Vicente Bender, 

Heitor Klein
Presidente-executivo da 

Abicalçados

GOVERNO ACERTA COM ABERTURA DE DIÁLOGO

editorial

Renato Klein, Ricardo José Wirth, 
Rosnei Alfredo da Silva, Sérgio 
Gracia e Thiago Borges.

PRESIDENTE-EXECUTIVO:
Heitor Klein

CONSULTORES
Adimar Schievelbein, Edson Morais 
Garcez e Rogério Dreyer

ABINFORMA é o informativo da 
Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados

Nº 283 Fevereiro | 2015 Ano XXV

EDIÇÃO
Alice Rodrigues (Mtb. 12.832) e 
Diego Rosinha (Mtb. 13.096)

TEXTOS
Alice Rodrigues
Diego Rosinha
Roberta Ramos

FOTOS
Equipe Abicalçados e 
divulgação

PRODUÇÃO GRÁFICA
Gabriel Dias

CONTATO
Rua Júlio de Castilhos, 561
Novo Hamburgo/RS - Cep: 93510-130
Fone: 51 3594-7011 
Fax: 51 3594-8011

E-mail: imprensa@abicalcados.com.br
abicalcados@abicalcados.com.br
www.abicalcados.com.br
    @abicalcados
    fb.com/abicalcados

Exportações de 
calçados caíram 2,6% 
no ano passado
No ano passado, foram expor-
tados 129,5 milhões de pares 
de calçados por US$ 1,067 bi-
lhão, cerca de US$ 30 milhões 
a menos do que em 2013. Em 
pares, porém, a recuperação 
foi positiva em 5,4%. A ex-
plicação da diferença passa 
pela queda de 7,5% no preço 
médio do produto embarca-
do, que ficou em US$ 8,24. 
Para o presidente executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, 
o ano registrou um “empate 
técnico” devido ao desempe-
nho melhor nos embarques 
de dezembro. Segundo ele, 
contribuiu para o desempe-
nho positivo no último mês do 
ano passado o câmbio mais 
favorável para a formação de 
preços competitivos e a re-
cuperação gradual de alguns 
dos principais mercados para 
o calçado nacional, com des-
taque para os Estados Unidos. 

Projeto Comprador da 
Abicalçados deve gerar 
mais de US$ 1,6 mi
O Projeto Comprador VIP, pro-
movido pela Abicalçados duran-
te a Couromoda, entre 11 e 14 de 
janeiro, em São Paulo (SP), deve 
gerar mais de US$ 1,6 milhão em 
negócios para as 18 marcas vi-
sitadas. A iniciativa, que trouxe 
um comprador da Shoe Mart, 
rede de mais de 130 lojas dos 
Emirados Árabes Unidos, foi re-
alizada no âmbito do Brazilian 
Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados manti-
do pela entidade calçadista em 
parceria com a Apex-Brasil. A 
Shoe Mart já havia participa-
do do Projeto Copa do Mundo 
FIFA, realizado durante o torneio 
mundial em 2014 e a iniciativa 
veio estreitar ainda mais os laços 
com a companhia considerada 
uma porta de entrada para a 
região do Golfo - a empresa tem 
lojas em Bahrein, Arábia Saudi-
ta, Qatar, Omã, Kuwait, Líbano, 
Iêmen, Jordânia e Egito.

Após a queda, dólar é 
a esperança
EXPORTAÇÕES DO RS caí-
ram 25,5% em 2014 influen-
ciadas por desempenho da 
indústria, crise argentina e 
preço da soja. Além disso, pla-
taformas entregues em 2013 
prejudicaram a comparação. 
Alta da moeda americana 
melhora perspectivas. Com o 
desempenho fraco da indús-
tria, a crise argentina e o pre-
ço da soja na descendente, as 
exportações do Rio Grande do 
Sul fecharam o ano passado 
em US$ 18,7 bilhões, queda 
de 25,5% em relação a 2013, 
mostraram dados divulga-
dos ontem pela Fundação de 
Economia e Estatística (FEE). 
[…] – A desvalorização do real 
deve fazer com que cresça um 
pouco em faturamento e volu-
me – confirma Igor Hoelscher, 
assessor-executivo da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados).

Fabricantes preveem 
alta de preços com 
novo pacote 
As indústrias de bens de consu-
mo ainda não conseguem men-
surar o tamanho do impacto 
da alta de impostos anunciada 
na noite de segunda-feira pelo 
governo, mas têm em comum 
a avaliação de terá efeitos ne-
gativos. Para representantes 
dos setores de vestuário, calça-
dos, bebidas e brinquedos, dois 
efeitos serão sentidos de forma 
generalizada na economia: uma 
retração ou desaceleração no 
consumo devido à restrição ao 
crédito para pessoa física e uma 
alta generalizada nos preços do 
varejo. […] Para o presidente-
-executivo da Abicalçados, Hei-
tor Klein, as medidas trazem 
como benefício o aumento nos 
custos de bens importados. Para 
Klein, o aumento dos impostos e 
do dólar frente ao real vão tornar 
a produção nacional mais com-
petitiva. “O aumento da alíquota 
de PIS e Cofins ajuda a recom-
por o equilíbrio concorrencial”.

Calçadistas visam 
novos mercados no 
exterior para driblar 
demanda local
São Paulo - Os fabricantes de 
calçados e produtos de couro 
esperam alta na produção em 
2015, com mais exportações 
para compensar a menor de-
manda doméstica. A avaliação 
é do presidente da Abicalçados, 
Heitor Klein. “No mercado ex-
terno a expectativa embalada 
pela valorização do dólar é de 
aumento nos embarques, pois 
nosso preço fica mais competi-
tivo. Já no mercado doméstico 
se empatarmos com 2014 será 
uma grande façanha”, afirmou 
Klein ontem, na 42ª Couromo-
da. Segundo empresários, entre 
os principais destinos estão Co-
lômbia, Peru, Emirados Árabes 
Unidos, Arábia Saudita e África 
do Sul. Esses países devem re-
ceber parte dos embarques que 
rumavam para a Argentina, que 
também enfrenta uma econo-
mia difícil.

abi na mídia
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CenáriosAbrinq e Abicalçados aprovam taxação maior de importados

Fabricantespreveemalta
depreçoscomnovopacote

VITORSALGADO/VALOR

Schmitt, daGrendene: “Deformageral, consumidorvaipagarmaiscaropelosprodutoseterámais restriçãoaocrédito”

Cibelle Bouças
DeSãoPaulo

As indústrias de bens de consu-
mo ainda não conseguem mensu-
rar o tamanho do impacto da alta
de impostos anunciada na noite
de segunda-feira pelo governo,
mas têmemcomumaavaliaçãode
terá efeitos negativos. Para repre-
sentantes dos setores de vestuário,
calçados, bebidas e brinquedos,
dois efeitos serão sentidos de for-
ma generalizada na economia:
uma retração ou desaceleração no
consumodevidoà restriçãoaocré-
dito para pessoa física e uma alta
generalizadanospreçosdovarejo.

O pacote anunciado pelo gover-
no incluiu o aumento da alíquota
deIOFparaasoperaçõesdecrédito
da pessoa física de 1,5% para 3%, a
elevação na alíquota de PIS/Cofins
sobre importação de 9,25% para
11,75%, e o aumento da Cide e do
PIS/Cofins sobre combustíveis. “O
aumentonocustodos transportes,
com o reajuste dos combustíveis,
afetará todas as cadeias produti-
vas”, disse Sidnei Abreu, diretor-
executivo da Associação Brasileira
doVarejoTêxtil (Abvtex).

“De forma geral, os consumido-
res vão ter que pagar mais caro pe-
los produtos e terão mais restrição
ao crédito. Isso afeta bens de con-
sumo como um todo”, disse Fran-
cisco Schmitt, diretor de relações
cominvestidoresdaGrendene.

Schmitt observou que o encare-
cimento do crédito tornará mais
difícil as vendas de itens de mais
alto valor agregado, como veícu-
los, imóveis e linha branca. “Nos
últimos anos, esses setores recebe-

ram estímulos e os consumidores
destinaram uma parcela maior do
rendimentoparafinanciarascom-
pras. Agora, é difícil saber quanto
o consumidor estará disposto a
gastar com bens de valor mais bai-
xo, sem esses gastos”, disse o exe-
cutivo. A Grendene trabalha com
uma expectativa de crescimento
do mercado brasileiro de calçados
inferiora4%em2015.

Para o presidente-executivo da
Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados),
Heitor Klein, as medidas trazem
como benefício o aumento nos
custosdebens importados.Osetor
produziu no ano passado 900 mi-
lhões de pares e importou 36,8 mi-
lhões de pares. Para Klein, o au-

mento dos impostos e do dólar
frente ao real vão tornar a produ-
ção nacional mais competitiva. “O
aumento da alíquota de PIS e Co-
fins ajuda a recompor o equilíbrio
concorrencial entre o produto im-
portadoeoproduzidoaqui.”

Synésio Batista da Costa, presi-
dente da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Brinquedos
(Abrinq), também considerou que
as medidas ajudarão a equiparar a
concorrência entre produtos im-
portados e nacionais. “A indústria
não tem mais de onde tirar dinhei-
ro, nem o consumidor. A taxação
sobre os importados veio a calhar
nestemomento”,disseCosta.

Schmitt, da Grendene, disse que
a empresa não enfrenta grande

concorrência com importados e
compra pouca matéria-prima do
exterior. Mas, ainda assim, consi-
dera que a redução da oferta de
importados provocará elevação
nos preços dos produtos nacio-
nais,devidoàrestriçãodeoferta.

Sidnei Abreu, da Abvtex, faz a
mesma avaliação em relação ao
mercado de vestuário. “A indús-
tria têxtil complementa a oferta
com itens importados e compra
boa parte das matérias-primas de
fora. É difícil ainda medir, mas ha-
verá um efeito nos preços ao con-
sumidor e isso preocupa os vare-
jistas”, disse Abreu. A Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit) preferiu não co-
mentar o assunto.

Em bebidas,
aumento deve
ser “ inevitável”
DeSãoPaulo

A sanção da Lei nº 13.097/14,
que muda o modelo de cobrança
de PIS/Pasep e da Cofins para o se-
tor de bebidas frias provocará um
aumento na carga tributáriado se-
torde10%e,segundorepresentan-
tes da indústria, o reajuste será re-
passado para os consumidores. A
lei inclui os segmentos de cerveja,
água, refrigerantes, energéticos e
isotônicos. “O aumento de preços
para o consumidor será inevitá-
vel”, afirmou Fernando Rodrigues
de Bairros, presidente da Associa-
ção dos Fabricantes de Refrigeran-
tesdoBrasil (Afrebras).

O executivo observou que o se-
tor jáerapressionadopeloaumen-
to nos custos de matérias-primas.
“No caso da cerveja, os custos das
latas e do malte têm pesado, por-
que são cotados em dólar. Em re-
frigerantes, a maior pressão de
custos está no açúcar e nas emba-
lagens PET”, disse. Bairros também
citou o aumento na gasolina, co-
mofatordepressãonoscustos.

Segundo a Associação Brasileira
da Indústria da Cerveja (CervBra-
sil), em torno de 35% dos insumos
usados na produção de cerveja são
importados e as matérias-primas
acompanharamaaltadodólar.

“As indústrias ainda calculam o
impacto da mudança na carga tri-
butária sobre os custos, mas é fato
que haverá reajuste”, disse Bairros.
Em 2014, a inflação da cerveja me-
dida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) subiu 9,7%,
acimado IPCAGeral,de6,4%.

Para Paulo Petroni, presidente
da CervBrasil, o novo sistema tri-
butário é mais previsível e o au-
mento da carga tributária será
melhor absorvido pelo mercado.
“Diante desse quadro, o setor
acredita na continuidade do ci-
clo virtuoso de aumento de in-
vestimentos, geração de empre-
gos e aumento da arrecadação.”

O novo modelo tributário pre-
vê o cálculo de impostos com ba-
se no preço de venda da cerveja
pelas indústrias, e não mais pelo
volume. (CB)

Curta

Gastoemeducação
PesquisadivulgadapelaKantar

Worldpanelmostraque,nosúlti-
moscincoanos,ogastomédio
comeducaçãocresceu44%noBra-
sil, sendoqueasprincipais contri-
buições foramcomensino funda-
mental (gastomédiodeR$2.857
aoano); creche/pré-escola (R$
1.854); e livrosdidáticosematerial
escolar comR$480.As regiõesque

maisaumentaramseusgastos fo-
ramaGrandeSP (passandodeR$
2.945,09paraR$3.808,18), segui-
dadaregiãoSul (deR$2.395,46
paraR$2.654,20), eoCentro-Oes-
te (deR$1.915,58paraR$
2.875,91).AGrandeRio registrou
quedade24,5%,paraR$2.160,59;
eo interiordeSãoPaulo teveque-
dade2,5%,passandodeR$
1.688,94paraR$1.647,12.

Pregão Eletrônico PE-011-5-0008
Objeto: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços, tipomenor preço global, no dia 02 / 02 / 2015, às 10 :00 horas,
no Sistema Comprasnet, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço no âmbito da Eletronorte para atender o Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), contemplando adequação dos módulos de SAP ECC e treinamento.
Total de itens licitados: 001. O edital estará à disposição dos interessados a partir
da publicação deste nos endereços: www.comprasnet.gov.br, link: acesso livre –
Pregões – Agendados e: HTTP://www.eln.gov.br/pagina_15.htm.

ABADIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

Pregão Eletrônico nº 04/2015
Processo nº 23034.008474/2014-11

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, com
sede na cidade de Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna
público a data de abertura da licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o número 04/2015, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, cujo objeto é a eventual aquisição de ventilador escolar, em atendimento
às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito
Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e
condições constantes doTermodeReferência,Anexo I do edital.Aabertura da sessão
pública para a formulação dos lances está prevista para ocorrer às 10 horas do dia
05/02/2015. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL a partir do dia 21/01/2015, no site
www.comprasnet.gov.br ou no endereço: SBS Quadra 02 Bloco “F” Ed. FNDE,
1º andar - Brasília-DF, no horário de 08:30 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas.

Brasília, 21 de janeiro de 2015
JOÃO CESAR DA FONSECA NETO

COORDENADOR GERAL DE MERCADO,
QUALIDADE E COMPRAS - SUBSTITUTO

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

EMBRAER S.A.
CNPJ nº 07.689.002/0001-89 - NIRE 35.300.325.761 - Companhia Aberta

Ata nº 12/2014 - Livro 005
Reunião Ordinária do Conselho de Administração - Realizada em 04 de Dezembro de 2014

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, às dez horas, no escritório da Embraer em São
Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 21º andar, conjuntos 211 e 212, realizou-se reunião do Conselho de Administração
da Embraer (CA), sob a presidência de Alexandre Gonçalves Silva e com a presença dos Conselheiros Antonio
Franciscangelis Neto, Arno Hugo Augustin Filho, Ernani de Almeida Ribeiro Junior, Israel Vainboim, João Cox Neto,
Josué Christiano Gomes da Silva, Samir Zraick, Paulo Roberto de Oliveira e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, para
deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 4º trimestre de 2014. Dando início aos
trabalhos, o Conselho deliberou, por unanimidade dos presentes: (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio
referentes ao 4º trimestre de 2014 no valor de R$88.189.519,44 correspondendo a R$0,12 por ação, sendo que
este pagamento está sujeito à retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais; (ii) que
os juros sobre o capital próprio pagos sejam imputados aos dividendos obrigatórios a serem pagos pela Companhia
em relação ao corrente exercício social, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos para todos os
efeitos previstos na legislação societária; (iii) que tenham direito aos juros sobre o capital próprio todas as ações da
Companhia em circulação na data-base de 15 de dezembro de 2014; (iv) que o crédito correspondente seja feito
nos registros contábeis da Companhia em 31 de dezembro de 2014, em nome dos acionistas com base na posição
acionária de 15 de dezembro de 2014; (v) que a data para início de pagamento seja o dia 09 de janeiro de 2015,
sem nenhuma remuneração; e (vi) que as ações negociadas na BM&FBOVESPA e na Bolsa de Nova York passem a
ser ex-direito aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 16 de dezembro de 2014, inclusive. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Terena Penteado Rodrigues,
servindo de Secretária, lavrei esta ata que vai assinada por todos os participantes. São Paulo, 04 de dezembro de
2014. aa) Alexandre Gonçalves Silva - Presidente; Antonio Franciscangelis Neto - Conselheiro; Arno Hugo Augustin
Filho - Conselheiro; Ernani de Almeida Ribeiro Junior - Conselheiro; Israel Vainboim - Conselheiro; João Cox Neto -
Conselheiro; Josué Christiano Gomes da Silva - Conselheiro; Paulo Roberto de Oliveira - Conselheiro; Samir Zraick
- Conselheiro; Vitor Paulo Camargo Gonçalves - Conselheiro e Terena Penteado Rodrigues - Secretária. Certifico
que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração. Terena Penteado
Rodrigues - Secretária. JUCESP nº 2.027/15-0, de 8/1/15 - Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Átila Holdings S.A. - CNPJ/MF nº 07.305.671/0001-00 - NIRE 35.300.329.473 - Ata da Assembleia Geral
Extraordinária Realizadaem18deDezembrode2014 -Data,Hora e Local: 18dedezembrode2014, às 11:00
horas, na sede social da Átila Holdings S.A. (“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, naAvenidaBrigadeiro Faria Lima, 3600 - 12º andar - Sala 1, ItaimBibi, CEP04538-132.Mesa: Francisco
Caprino Neto, Presidente e Fernando Luiz Aguiar FIlho, Secretário. Presença: acionistas representando a
totalidade do capital social da Sociedade. Convocação: dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124
da lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Ordem do Dia: (i) Distribuição e pagamento de dividendos no valor total de
R$ 11.500.339,02 (onzemilhões, quinhentosmil, trezentos e trinta e nove reais e dois centavos); (ii) Redução
de capital no valor de R$ 46.822.808,86 (quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e
oitoreaiseoitentaeseiscentavos);(iii)Alteraçãodosartigos3º“caput”;5º“caput”;exclusãodoparágrafoúnico
do artigo 5º; parágrafo 1º do artigo 7º; exclusão da alínea “k” do artigo 8º; exclusão dos artigos 11 e 12;
artigo 16 “caput”; e renumeração dos artigos do Estatuto Social; e (iv) Consolidação do Estatuto Social da
Sociedade. Deliberações: Os senhores acionistas, por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar a Distribuição e
pagamento de dividendos, à conta de reservas de lucros, no valor total de R$ 11.500.339,02 (onze milhões,
quinhentosmil, trezentose trintaenovereaisedois centavos), a serempagosnestadata; (ii)AprovaraRedução
de capital no valor de R$ 46.822.808,86 (quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e
oito reais e oitenta e seis centavos), por julgá-lo excessivo, com fundamento no artigo 173 da Lei 6.404/76,
conformealterada, passandoo capital social dos atuais R$1.781.504.064,80 (umbilhão, setecentos eoitenta
e ummilhões, quinhentos e quatromil, sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para R$ 1.734.681.255,94
(um bilhão, setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e ummil, duzentos e cinquenta e cinco
reaisenoventaequatrocentavos)semmodificaçãodaquantidadedeaçõesemquesedivide.Aefetivaredução
do capital está sujeita ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, nos termos do
artigo 174 da Lei 6.404/76, conforme alterada. A devolução do valor das ações aos acionistas será efetuada
em dinheiro, na proporção de sua participação no capital da Sociedade. A redução de capital deliberada no
item “i” acima está sujeita à condição suspensiva, nos termos dos artigos 121 e 125 da Lei 10.406/2002.
Ocaputdoartigo5ºdoEstatutoSocialdaSociedadepassaráavigorar comaseguintenova redação:“Artigo5º
- O Capital Social é de R$ 1.734.681.255,94 (um bilhão, setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e
oitenta e ummil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), dividido em 721.645.262
(setecentosevinteeummilhões,seiscentasequarentaecincomil,duzentasesessentaeduas)açõesordinárias,
nominativas, sem valor nominal.”; (iii) Aprovar a alteração dos artigos 3º “caput”; 5º “caput”; exclusão do
parágrafo único do artigo 5º; parágrafo 1º do artigo 7º; exclusão da alínea “k” do artigo 8º; exclusão dos
artigos 11 e 12; artigo 16 “caput” que passou a ser o artigo 14; e remuneração dos artigos do Estatuto Social
da Sociedade, que passam a vigorar da seguinte forma: Artigo 3º - A Sociedade tem sua Sede e Foro na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 12º andar - Sala 1, ItaimBibi, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo - SP.
Parágrafo Único - Mediante deliberação da Assembleia Geral, a Sociedade poderá abrir ou fechar filiais,
agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realizaçãodas atividades da
Sociedade em qualquer parte do território nacional ou no Exterior. Artigo 5º - O Capital Social é de
R$1.734.681.255,94 (umbilhão, setecentose trinta equatromilhões, seiscentos eoitentaeummil, duzentos
e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), dividido em 721.645.262 (setecentos e vinte e um
milhões, seiscentasequarentaecincomil,duzentase sessentaeduas)açõesordinárias,nominativas, semvalor
nominal.Artigo7º -AosDiretores competeadministrar e representar a Sociedade, compoderesparaobrigá-la
emquaisquer atos e contratosde seu interesse, podendo, ainda, transigir e renunciardireitos e adquirir, alienar
e onerar bens, observado o disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo. Parágrafo Primeiro - A assinatura de
qualquer documento relativo à alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis do ativo permanente,
contratação demútuo, financiamento e prestação de garantia a obrigações de terceiros dependerá de prévia
autorização da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - A Sociedade só se obriga mediante assinaturas, em
conjunto, de nomínimo 2 (dois) Diretores. Parágrafo Terceiro - A Sociedade poderá também ser representada
por no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, ou por no mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto,
especialmente constituídos, devendo do respectivo instrumento demandato constar os seus poderes, os atos
que poderão praticar e o seu prazo, salvo se judicial omandato, hipótese emque o procurador poderá assinar
isoladamenteeaprocuração terprazo indeterminadoe ser substabelecida.O instrumentodemandatodeverá
ainda indicar seomandatárioexerceráospoderesemconjuntocomoutroprocuradorouDiretordaSociedade.
Artigo 8º - Compete àDiretoria, reunida e deliberandode conformidade comopresente Estatuto: a) deliberar
sobre as condições das operações ativas e passivas; b) estabelecer o limite de endividamento da Sociedade;
c) zelar para queosDiretores estejam, sempre, rigorosamente aptos a exercer suas funções; d) cuidar para que
os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade;
e) sempre que possível, preservar a continuidade administrativa, altamente recomendável à estabilidade,
prosperidade e segurança da Sociedade; f) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; g) realizar o
rateio da remuneração dos Diretores estabelecida pela Assembleia Geral e fixar as gratificações de Diretores e
funcionários, quando entender de concedê-las; h) autorizar, “ad-referendum” da Assembleia Geral,
a concessãodequalquermodalidadededoação, contribuiçãoouauxílio, independentementedobeneficiário;
i) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais; j) submeter à Assembleia Geral propostas
objetivando aumento ou redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento de suas
ações,operaçõesdefusão, incorporaçãooucisãoereformasestatutáriasdaSociedade;Artigo14-ASociedade
poderá levantar balanços semestrais, facultando à Diretoria determinar o levantamento de outros balanços,
em menores períodos, inclusive mensais; e (iv) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Sociedade,
conforme redação que compõe o Anexo I à presente ata, que será levado a registro na Junta Comercial do
Estadode São Paulo, sendodispensada a sua publicação.Nadamais havendoa tratar, foi encerrada a reunião,
da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 18 de dezembro de 2014.
(aa) Francisco Caprino Neto, Presidente da Mesa e Secretário, Fernando Luiz Aguiar Filho. Acionistas: P/
CamargoCorrêaS.A.,MarcioGarciadeSouza,DiretorSuperintendenteeRobertoNavarroEvangelista,Diretor.
P/Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Carlos Roberto Ogeda Rodrigues, Diretor Presidente e
Marcelo Sturlini Bisordi, Diretor. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Francisco
CaprinoNeto - Presidente daMesa.

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP

CNPJ 62.577.929/0001-35
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 011/2015

OC nº 443101440912015OC00005 - Serviços de entrega e coleta de pequenas
cargas, por meio de motocicletas, nas condições previstas na Minuta de Contrato
- Anexo VII, parte integrante deste Edital. A sessão pública de processamento
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br
às 9h do dia 03/02/2015. O Edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos
sítios www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. Informações para
aquisição/consulta do Edital na Prodesp, pelo telefone (11) 2845-6171.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 004/2015

Protocolo: 12.137.021-2

Objeto: Contratação de empresa especializada para contratação de vídeos
institucionais da APPA, conforme especificações deste edital e seus anexos.

Valor Máximo:R$ 284.520,00 (duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte reais).

Data de Licitação: 10 de fevereiro de 201 5 – HORÁRIO: 15:00 h

Realização do Pregão: no site www.comprasparana.pr.gov.br – ID 004/2015

E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br

Paranaguá, 19 de janeiro de 2015.

Equipe do Pregão Eletronico.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 003/2015

Protocolo: 13.230.226-0

Objeto: Contratação de empresa de serviços especializados em formação,
capacitação e treinamento com armamento e tiro, bem como avaliação
psicológica para os componentes da Guarda Portuária, conforme
especificações do edital, conforme especificações deste edital e seus anexos.

Valor Máximo: R$ 189.200,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos reais).

Data de Licitação: 05 de fevereiro de 2015 – HORÁRIO: 15:00 h

Realização do Pregão: no site www.comprasparana.pr.gov.br – ID 003/2015

E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br

Paranaguá, 19 de janeiro de 2015.

Equipe do Pregão Eletronico.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. 004/2015

Protocolo: 13.359.252-0

Objeto: Aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais
utilizadas nesta APPA. conforme especificações deste edital e seus anexos.

Valor Máximo: R$ 390.401,66 (trezentos e noventa mil quatrocentos e um real e
sessenta e seis centavos).

Data de Licitação: 30 de janeiro de 2015 – HORÁRIO: 15:00 h

Realização do Pregão: no site www.licitacoes-e.com.br – ID Nº 006/2015

Edital e informações: no site www.comprasparana.pr.gov.br - PE 572263

E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br

Paranaguá, 15 de janeiro de 2015.

Equipe do Pregão Eletronico.

Prefeitura do Município da Estância
Hidromineral de Águas de São Pedro

TOMADA DE PREÇOS 01/2015
A Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, com sede à Praça Prefeito
Geraldo Azevedo, 115, Centro, Águas de São Pedro/SP, torna público, para conhecimento de interessa-
dos, que se acha aberta a Tomada de Preços 01/2015, que objetiva a aquisição de carnes e embutidos,
por fornecimento parcelado e a pedido, para o Programa Municipal de Alimentação Escolar. O edital
poderá ser retirado diretamente no endereço supracitado, das 12:00 às 17:00 horas, de segunda a sex-
ta-feira. Será exigido cadastramento prévio. Poderão ser feitas consultas pelo site www.aguasdesaope-
dro.sp.gov.br Os envelopes com a documentação e a proposta financeira deverão ser protocolados até
as 13:30 horas do dia 10/02/2014 sendo que a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 14:00
horas. Águas de São Pedro/SP, 20/01/2015. Paulo César Borges - Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município da Estância
Hidromineral de Águas de São Pedro

TOMADA DE PREÇOS 02/2015
A Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, com sede a Praça Prefeito
Geraldo Azevedo, 115, Centro, Águas de São Pedro/SP, torna público, para conhecimento de interes-
sados, que se acha aberta a Tomada de Preços 02/2015, que objetiva a aquisição de combustíveis,
por fornecimento parcelado e a pedido, visando o abastecimento e manutenção da frota municipal. O
edital poderá ser retirado diretamente no endereço supracitado, das 12:00 às 17:00 horas, de segunda
a sexta-feira. Será exigido cadastramento prévio. Poderão ser feitas consultas pelo site www.aguas-
desaopedro.sp.gov.br. Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser protocolados até
às 13:30 horas do dia 12/02/2015 sendo que a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 14:00
horas. Águas de São Pedro/SP, 20/01/2015. Paulo César Borges - Prefeito Municipal.
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INDÚSTRIA

Mercado de implementos
rodoviários recua 10%
Expectativa do setor é que as novasmudanças no PSI/Finame
retrairão aindamais as vendas no primeiro trimestre de 2015
Roberto Hunoff, de Caxias do Sul
economia@jornaldocomercio.com.br

Os emplacamentos de im-
plementos rodoviários recuaram
10% no ano passado na compa-
ração com 2013, de acordo com
dados divulgados nesta quinta-
-feira. O número total apurado
pela Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Implementos Rodo-
viários (Anfir) chegou a 159.618
unidades.

O maior impacto, com queda
de 20%, foi sentido no segmento
de veículos pesados, identifica-
dos no mercado por reboques e
semirreboques. O resultado atin-
ge diretamente as duas maiores
fabricantes do Brasil, Randon e
Guerra, localizadas em Caxias
do Sul. A primeira, que lidera o
mercado nacional e a produção
de implementos, tem cerca de
50% de sua receita vinculada à
linha pesada.

Até novembro do ano passa-
do, o grupo apurava faturamento
bruto de R$ 5 bilhões, em que-
da de 18% sobre igual período
de 2013. Já a receita líquida, na
mesma base de comparação, re-
cuara 11,5%, para R$ 3,5 bilhões.
Em função da baixa do mercado,
as unidades do grupo estão em
férias coletivas desde a primei-
ra quinzena de dezembro e só
retomam a normalidade das ati-
vidades na segunda-feira, dia 12.
O mesmo ocorre com a Guerra,
que retorna à produção, parada
desde 22 de dezembro, no dia 12.

As vendas nacionais de re-
boques e semirreboques tota-
lizaram 56.529 unidades. Com
exceção dos implementos para
transporte florestal e dos tanques
de carbono, em altas de 89% e
7%, respectivamente, os demais
tipos tiveram recuos. Principal
produto do setor, que represen-
ta em torno de 30% do total das

vendas, o graneleiro teve queda
de 30%, baixando sua participa-
ção de 32%, em 2013, para 27%
no ano passado. As vendas de
produtos de maior valor agre-
gado, como os baús frigoríficos,
com grande concentração em
marcas gaúchas, como Randon e
Recrusul, recuaram quase 40%.
Na linha leve, formada por carro-
cerias sobre chassis, o mercado
apresentou declínio de 4%, com
total de 103.089 unidades comer-
cializadas.

As vendas externas também
foram negativas no ano passado.
Somaram 3.756 unidades, em
queda de 31%. A Randon, de Ca-
xias do Sul, tem perto de 90% de
participação nos volumes totais.

A preocupação do setor é
que a situação interna se agrave
no primeiro trimestre do ano em
razão das novas normas do PSI/
Finame, linha de financiamento
de investimentos do Bndes que

é responsável por financiar a
maior parte dos implementos
rodoviários da linha pesada. A
taxa anual de juros praticada
nos financiamentos no âmbito
do programa passou a 10% para
grandes empresas; 9,5% para
pequenas e médias; e 9% na mo-
dalidade Pró-Caminhoneiro, des-
tinada a autônomos.

Também há expectativa de
redução da parte financiável pelo
PSI/Finame, que era de 100% do
valor do bem. No entendimento
de Alcides Braga, se isso ocorrer,
os bancos comerciais terão de
entrar firmes no complemento do
valor dos bens, mas com taxas

competitivas. “Isso é importante
para que os clientes adquiram o
produto sem desembolso de capi-
tal de giro.”

No segmento leve, no qual
o impacto das regras do PSI/Fi-
name é menor, porque parte das
empresas compradoras não con-
segue se enquadrar nas regras do
Bndes, Braga estima que as ven-
das sigam em baixa, influencia-
das pelo desempenho da econo-
mia no ano anterior. Acredita, no
entanto, que a adoção de medi-
das que reaqueçam a economia
ainda no princípio do ano poderá
trazer reflexos positivos após os
primeiros três meses.
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A produção da indústria
caiu 0,7% de outubro a novem-
bro, informou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). O resultado represen-
ta uma piora frente ao mês
anterior, quando houve uma
leve alta de 0,1%. A perda de
novembro é a mais intensa na
comparação mensal desde ju-
nho do ano passado, quando o
setor registrou recuo de 1,7%.

Em relação a novembro de
2013, houve retração de 5,8%.
Com o resultado, a produção
industrial acumula queda de
3,2% em 11 meses de 2014.

Em 12 meses, o índice tam-
bém é negativo em 3,2%. A
taxa representa a maior perda
para o período desde dezembro
de 2010 (-4,8%). Naquela época,
a indústria ainda não havia se
recuperado da crisemundial de
2009, que abateu o consumo e
os investimentos no País.

Com o ritmo atual, é pra-
ticamente certo que o setor
industrial fechará o ano com o
mais fraco desempenho desde
2009, quando o recuo foi de
7,1%. O acumulado em 12 me-
ses já supera a perda de todo

o ano de 2012 (2,3%) e dificil-
mente o resultado de dezem-
bro irá mudar essa situação.

Segundo André Macedo,
gerente da pesquisa do IBGE,
a indústria mostra um desem-
penho mais fraco e opera em
um nível 6,8% inferior ao seu
recorde de produção, em volu-
me, atingido em julho de 2014.
“A cada mês o setor se afasta
mais desse patamar.”

Dentre os motivos para o
esfriamento do ritmo de ati-
vidade industrial, diz, estão o
acúmulo de estoques em im-
portantes setores, como veícu-
los, e consumidores e empre-
sários mais pessimistas com
o cenário econômico - o que
posterga decisões de compras
e investimentos.

Para se ajustar à demanda
mais fraca, afirma, a indústria
pisou no freio e cortou a pro-
dução a fim de evitar mais
estoques indesejados. Macedo
lembra que algumas empresas
já adotaram medidas como
demissões, corte de turnos,
suspensão de contratos de tra-
balho ou férias coletivas para
lidar com a conjuntura.

Apesar das empresas cal-
çadistas comemorarem, em de-
zembro, um incremento de 10%
nas exportações em relação ao
mesmo mês de 2013, alcançando
US$ 119,25 milhões em pares em-
barcados, a recuperação não foi
suficiente para reverter o quadro
de queda no acumulado, que fi-
cou em 2,6%.

No ano passado, foram ex-
portados 129,5 milhões de pares
de calçados por US$ 1,067 bilhão,
cerca de US$ 30 milhões a menos
do que em 2013. Em pares, po-
rém, a recuperação foi positiva
em 5,4%. A explicação da dife-
rença passa pela queda de 7,5%
no preço médio do produto em-

barcado, que ficou em US$ 8,24.
Para o presidente executivo

da Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalça-
dos), Heitor Klein, o ano registrou
um “empate técnico” devido ao
desempenho melhor nos embar-
ques de dezembro. Segundo ele,
contribuiu para o desempenho
positivo no último mês do ano
passado o câmbio mais favorável
para a formação de preços com-
petitivos e a recuperação gradual
de alguns dos principais merca-
dos para o calçado nacional, com
destaque para os Estados Unidos.
“A valorização da moeda norte-
-americana, se confirmada em
2015, devemelhorar os níveis dos

embarques”, projeta o executivo,
acrescentando que a Couromoda,
feira que será realizada em São
Paulo entre 11 e 14 de janeiro, de-
verá servir como um termômetro
para o ano que inicia.

Tradicional exportador de
calçados de maior valor agrega-
do, o Rio Grande do Sul encer-
rou o ano contabilizando 17,96
milhões de pares embarcados
somando US$ 387 milhões em
exportações – mesmo número de
2013. O segundo principal expor-
tador foi o Ceará de onde foram
remetidos 56,3 milhões de pares
por US$ 310,6 milhões, queda de
1,4% frente a 2013.

Único resultado positivo en-
tre os principais exportadores de
calçados, São Paulo vendeu 11,7
milhões de pares por US$ 145 mi-
lhões, 0,4%mais do que em 2013.

O destaque do ano passado
foi Minas Gerais. Mais de 4,8 mi-
lhões de pares mineiros geraram
US$ 25,68 milhões, 40,4% mais
do que em 2013.

Em alta desde 2010, as impor-
tações acompanharam a tendên-
cia de desaquecimento interno
no varejo de calçados – que deve
cair em torno de 1% até dezem-
bro. No ano passado entraram no
Brasil 36,8 milhões de pares por
US$ 561,28 milhões, queda de
1,9% no comparativo com 2013.

Exportações de calçados caíram 2,6% no ano passado
Produção cai 0,7% em novembro
e tem o maior recuo desde junho

Até novembro, Randon registrou umaqueda de 18%no faturamento
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Em2014, empresas calçadistas exportaram129,5milhões de pares
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Negócios
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Entre os principais destinos estão Colômbia, Peru, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.
Esses países devem receber parte dos embarques que antes eram enviados para a Argentina

Calçadistas visam novos mercados no
exterior para driblar demanda local
CA L Ç A D O S

Jéssica Kruckenfellner
São Paulo
j e s s i c a . m o ra e s @ d c i . c o m . b r

� Os fabricantes de calçados e
produtos de couro esperam al-
ta na produção em 2015, com
mais exportações para com-
pensar a menor demanda do-
méstica. A avaliação é do presi-
dente da Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Heitor Klein.

“No mercado externo a ex-
pectativa embalada pela va-
lorização do dólar é de au-
mento nos embarques, pois
nosso preço fica mais com-
petitivo. Já no mercado do-
méstico se empatarmos com
2014 será uma grande faça-
n h a”, afirmou Klein ontem,
na 42ª Couromoda.

Segundo empresários, en-
tre os principais destinos es-
tão Colômbia, Peru, Emira-
dos Árabes Unidos, Arábia
Saudita e África do Sul. Esses
países devem receber parte
dos embarques que ruma-
vam para a Argentina, que
também enfrenta uma eco-
nomia difícil.

Na fabricante de calçados
femininos P i c c a d i l l y, as ex-
portações para 90 países re-
presentaram 25% do fatura-
mento no ano passado e em
2015 a empresa projeta alta
de pelo menos 15% no volu-
me exportado, conta a direto-
ra de exportação da empresa,
Micheline Grings.

“Nós exportamos há mais
de 20 anos e em 2015 essa es-
tratégia deve ganhar ainda
mais relevância no negócio”,
afirma a executiva. Durante a
Couromoda, a empresa co-
nheceu compradores da Áfri-
ca do Sul e o contato feito na
feira pode render novas par-
cerias ainda neste ano.

Segundo Micheline, o Peru
é uma das grandes promes-

sas para a empresa, que não
descarta negócios com outros
países. A executiva destaca que
o produto comercializado no
mercado local é o mesmo des-
tinado a outros países, apenas
com um calendário de vendas
diferente. “As coleções são
pensadas para atender a de-
manda local e externa”, diz.

D e saf i o s
No último ano a Piccadilly re-
gistrou redução considerável
das vendas para a Argentina,
reflexo das barreiras comer-
ciais impostas pelo governo do
país vizinho. Mesmo com as
restrições, o mercado argenti-
no ainda é o principal destino
dos embarques da calçadista,
concentrando cerca de 15% do
total exportado. “Nossa estra-
tégia na Argentina é ter cautela
na tomada de decisões”, afirma
a executiva.

No mercado interno, a em-
presa tem conseguido manter
as vendas com a oferta de uma
linha com diferentes faixas de

preço. “Como a nossa pirâmi-
de de preços é ampla, não per-
demos o cliente mesmo em
um ano atípico como 2014”,
afirma a diretora comercial da
Piccadilly, Ana Clara Grings.

O grupo Pa q u e t á , dono das
marcas de calçados femininos
Capodar te e Du m o n d , tam-
bém aposta na exportação pa-
ra ampliar a produção. Segun-
do o gerente comercial do
grupo, Gerson Vaccari, hoje a
maior parte dos embarques
são destinados a países do
Oriente Médio, África, alguns
países asiáticos e Rússia.

Mas o grupo está com um
projeto de internacionalização
em andamento que inclui uma
viagem para a China no próxi-
mo mês, com o objetivo de
mapear o mercado naquele
país, principalmente para a ex-
pansão da marca Dumond.

“Mas isso leva um tempo
ainda, estamos falando de che-
gar com o produto lá em 2016”,
disse gerente. A previsão
do grupo é encerrar 2015 com

alta de 15% nas vendas totais.
A grife de calçados femini-

mos Jorge Bischoff também
vem investindo em negócios
com outros países. A empresa
exporta 18% de sua produção
para cerca de 60 países, tendo
a Colômbia como maior clien-
te, seguida pela França, Rússia
e Emirados Árabes Unidos.

“Nós paramos de exportar
para a Argentina há cerca de
dois anos, porque as barreiras
impostas deixavam um calça-
do três meses parado, para
quem trabalha com moda, isso
i n v i a b i l i z a”, lembra o dono da
empresa, Jorge Bischoff. Ele
prevê encerrar o ano com pro-
dução de até 1,7 milhão pares
ante 1,3 milhão em 2014.

C u st o s
A alta no preço do couro, que
pressionou as margens de lu-
cro das fabricantes no ano pas-
sado, ainda terá impacto nos
negócios em 2015. Segundo o
presidente da Abicalçados,
Heitor Klein, o couro alcançou
o topo máximo dos reajustes,
mas o panorama para o ano
ainda é incerto e dependerá da
demanda externa.

“Estamos produzindo em
escala maior para ter melhor
poder de negociação com for-
n e c e d o re s”, detalha Vaccari, do
Grupo Paquetá. Ele conta que
em 2014 a alta no preço do
couro oscilou entre 35% e 50%.

Outro fator que deve exercer
influência nos custos é o rea-
juste na tarifa de energia. “Na
exportação, isso deve ser com-
pensado pela desvalorização
da moeda”, acredita Klein.

Avaliação similar é feita pela
gerente de marketing da Vu l c a -
b ra s, Ana Hochscheidt, que ci-
ta o aumento da tarifa de ener-
gia elétrica com uma das
principais preocupações da
companhia neste ano. “Ma s
por outro lado o câmbio tende
a favorecer a exportação, com-
pensando a alta no custo de
p ro d u ç ã o”, diz ela.

ESTADÃO CONTEÚDO

Câmbio favorável pode ajudar a compensar impacto da alta de custos com mão de obra e energia elétrica

Embraer fecha grande acordo de fornecimento para Indonésia

AERONAVE S

� A Em b r a e r vai fornecer seus
primeiros jatos para uma
companhia aérea da Indoné-
sia, em um momento em que
empresas do sudeste asiático,
preocupadas com custos, bus-
cam aviões menores para
atender cidades de porte mé-
dio de maneira mais eficiente.

A fabricante brasileira afir-
mou ontem que a Ka l s t a r
Aviation fará leasing de dois
jatos E-195 por meio da irlan-
desa Aldus Aviation. A maior
fabricante mundial de aero-
naves regionais tem quase
200 aviões comerciais em
serviço na região da Ásia Pa-
cífico, em 20 operadoras. Em-
bora pequeno, o acordo com
a Kalstar ocorre em um cená-

rio de intensificação da con-
corrência no mercado de jatos
regionais, com a japonesa Mi t -
subishi Aircraft entrando em
um segmento no qual a cana-
dense Bo m b a rd i e r também
atua.

Em fevereiro do ano passa-
do, a Embraer fechou seu pri-
meiro grande acordo na Índia,
uma encomenda de 50 jatos
avaliada em US$ 2,94 bilhões.
O negócio foi acertado com a
companhia indiana Air Costa.

“O que está acontecendo
agora é que estamos obtendo
bastante desenvolvimento da
renda em cidades de porte mé-
dio e pequenas e, por defini-
ção, elas não são grandes o
bastante para suportar altas
frequências com 737s (da
Boeing) e A320s (da Airbus) e
fazê-lo rentavelmente”, disse o

vice-presidente comercial da
Embraer Commercial Aviation,
John Slattery, à Reuters.

Disputa
Nos últimos anos, o sudeste da
Ásia emergiu como uma região
disputada por Airbus e Boeing,
com empresas como AirAsia e
Lion Air fazendo encomendas

de aeronaves de um corredor
como os A320s e 737s para
atender a uma população de
600 milhões de pessoas.

Mas Slattery disse que 80%
das companhias aéreas da re-
gião Ásia Pacífico não eram
rentáveis em 2014, à medida
que a intensa competição for-
ça as empresas a reduzir pre-

ços para ocupar os assentos.
Conforme aeroportos maio-

res e centros de conexões se
tornam mais cheios e a de-
manda por serviços cresce pa-
ra viagens com destino e entre
cidades menores, a Embraer
vislumbra uma abertura de
mercado para sua família de
jatos que transporta entre 70 e
130 passageiros.

“Não estamos dizendo que
queremos substituir A320s,
737s, ATRs. Nós complementa-
mos as aeronaves maiores de
um só corredor”, disse o chefe
de vendas da Embraer para
aviação comercial na Ásia Pa-
cífico, Mark Dunnachie.

A Kalstar pretende abrir no-
vas rotas e frequências com os
aviões da Embraer, afirmou o
presidente-executivo da Kals-
tar, Andi Masyhur. /Re u t e r s

“Valorização do
dólar embala
e x p e c t a t i va”

“Reajuste na
tarifa de energia

cer tamente
i m p a c t a”

HEITOR KLEI , PRESIDENTE DA
A B I CA L Ç A D O S

FOT O : D I V U L G AÇ ÃO

US$ 2,9 bi
� Foi o valor estimado do
primeiro grande contrato
firmado pela Embraer na
Índia, no ano passado, para o
fornecimento de 50 jatos, com
a companhia Air Costa

80%
� É a estimativa de
companhias aéreas da região
Ásia-Pacífico que não eram
rentáveis até o ano passado,
segundo o vice-presidente da
Embraer Commercial Aviation

CONSELHO DELIBERATIVO

Abicalçados 
aposta na força 
das exportações
São Paulo — A Abicalçados 
espera crescimento nas ex-
portações em 2015. O setor 
enfrentou, no ano passado, 
redução das vendas, o que 
resultou, segundo o presi-
dente da associação, Heitor 
Klein, no fechamento de 24 
mil postos de trabalho. “Nos 
temos a perspectiva de cres-
cimento das exportações 
brasileiras, e temos a pers-
pectiva de estabilidade, nos 
patamares de 2014, no mer-
cado doméstico”, ressaltou 
Klein, ontem, na 42ª Feira 
Internacional de Calçados 
Artigos Esportivos e Arte-
fatos (Couromoda), em São 
Paulo. Segundo o executivo, 
a desvalorização do real é um 
dos fatores que aumenta a 
competitividade do setor. 

[...] PARABE-
NIZAMOS 
O MDIC E A 
APEX-BRASIL 
PELA INICIA-
TIVA DE TRA-
ZER O SETOR 
PRIVADO 
PARA PARTI-
CIPAR DE UM 
MOMENTO 
TÃO RELE-
VANTE
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A inovação do setor calçadista será destaque em mais uma 
edição do Prêmio Direções. A terceira edição da iniciati-

va, promovida pela Abicalçados, inscreve até o próximo dia 20 
de fevereiro. A empresa interessada pode se inscrever no site 
www.premiodirecoes.com.br em até duas categorias: Direções 
Comerciais, Direções de Marketing, Direções Industriais, Dire-
ções de Design e Direções Internacionais.

No ano passado, oito indústrias foram premiadas com projetos 
diferenciados e que servem de referência para o setor calça-
dista nacional. Entre elas estava a Kidy, indústria de Birigui/SP 
que inovou com a criação de um tênis infantil que aumenta de 
tamanho. Com regulagem de duas numerações em um mesmo 
calçado, o tênis Kidy Sticky foi desenvolvido através de análises 
do crescimento acelerado dos pés das crianças em um deter-
minado momento da infância. “É sempre uma honra estar entre 
as grandes empresas calçadistas do País e o Prêmio Direções 
veio a celebrar um trabalho de muita dedicação e esforço de 
uma equipe que enfrentou o desafio com inteligência e criativi-
dade”, destaca o gerente de Produto da empresa, André Henz. 
Atualmente, com grande aprovação por parte dos pais e dos 
pequenos consumidores, o tênis está à venda nos maiores sites 
de compras on-line do Brasil.

Além da Kidy, premiada na categoria Direções de Design - Mé-
dio e grande porte, foram agraciadas no ano passado as em-
presas Usthemp (Direções Design – Micro e pequeno portes), 
Rafarillo (Direções de Marketing – Médio e grande portes); Bis-
choff Creative Group (Direções de Marketing – Micro e peque-
no portes); Bibi (Direções Industriais – Médio e grande portes); 
Dian Pátris (Direções Industriais – Micro e pequeno portes); 
Amazonas (Direções Internacionais - Médio e grande portes); 
e Ghetz (Direções Internacionais – Micro e pequeno portes).

Referência
O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, ressalta 
que o investimento em estratégias diferenciadas é essencial 
para a manutenção da competitividade em tempos turbulentos 
para o setor calçadista. “As empresas precisam fazer a lição de 
casa, investindo cada vez mais em qualidade, produtividade e 
inovação. O Prêmio não tem apenas dez vencedores (dois de 
cada categoria), tem as mais de oito mil indústrias que fazem a 
força do setor calçadista brasileiro e que poderão se inspirar nos 
casos de sucesso premiados pela iniciativa”, avalia. 

Democrático
Para o coordenador de Desenvolvimento da entidade calçadista, 
Cristian Schlindwein, o reconhecimento é completo e democráti-
co, pois empresas de portes diferenciados concorrem em catego-
rias segregadas. “O Prêmio Direções tem como objetivo oferecer 
uma referência de cases positivos de indústrias brasileiras de cal-
çados que buscam, através de estratégias diferenciadas, ganhos 
em competitividade em um mercado cada vez mais concorrido”, 
destaca, lembrando que cada categoria da iniciativa premia duas 
empresas, uma de micro e pequeno e outra de médio e grande 
portes. Os valores das inscrições também são diferenciados de 
acordo com o tamanho da empresa e se ela é ou não associada 
da Abicalçados (veja o box no final da matéria).

Premiação
Os vencedores receberam Troféu, permissão para uso do selo 
da respectiva edição, divulgação nos canais de comunicação do 
Prêmio e da Abicalçados, promoção na Revista Direções, onde 
serão divulgados os cases vencedores, e duas inscrições para o 
Curso Direções Abicalçados/ESPM.

ABICALÇADOS PRORROGA 
PRAZO PARA INSCRIÇÕES 
NO PRÊMIO DIREÇÕES

 Premiados da segunda edição do Prêmio Direções

Empresas interessadas devem formalizar participação até o próximo dia 20 de fevereiro

Além das categorias de Prêmio, a iniciativa irá destacar o 
jornalista com a melhor matéria setorial em 2014, o me-
lhor projeto de sustentabilidade, o sindicato calçadista com 
maior número de empresas engajadas na iniciativa e a per-
sonalidade do setor.

O 3º Prêmio Direções Abicalçados será entregue no dia 23 de 
abril no Espaço TAO, em Novo Hamburgo/RS. A iniciativa tem o 
patrocínio da Couromoda e Francal Feiras. Mais informações no 
site e através do e-mail direcoes@abicalcados.com.br.

Para associados da Abicalçados: 
Empresas de micro e pequeno porte: R$ 300 
Empresas de médio e grande porte: R$ 900 

Para não associados da Abicalçados:
Empresas de micro e pequeno porte: R$ 600 
Empresas de médio e grande porte: R$1.800

VALORES

Direções de Design
Médio/grande porte: Kidy Birigui Calçados Indústria e Comércio Ltda

Micro/pequeno porte: Usthemp Indústria e Comércio de Calçados e Confecções Ltda

Direções de Marketing
Médio/grande porte: Rafarillo Indústria de Calçados Ltda

Micro/pequeno porte: Bischoff Creative Group

Direções Industriais
Médio/grande porte: Calçados Bibi Ltda

Micro/pequeno porte: Indústria de Calçados Dian Pátris Ltda

Direções Internacionais
Médio/grande porte: Amazonas Produtos Para Calçados Ltda

Micro/pequeno porte: Ghetz Exportadora e Importadora Ltda

Destaque Direções
Jornalista: Camila da Veiga da Silva – Jornal Exclusivo/Grupo Sinos

Projeto de Sustentabilidade: Sindicato da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados de Três Coroas – Conhecimento Nunca é D+

Sindicato: Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha

Personalidade do Setor: Anderson Birman - Arezzo

CONFIRA OS VENCEDORES DO ANO PASSADO
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A edição 2015 da FIMEC, que 
será realizada de 17 a 20 de 
março, deverá reunir cerca de 
1,2 mil marcas nos pavilhões da 
Fenac, em Novo Hamburgo. Se-
rão aproximadamente 600 ex-
positores do Brasil e também de 
outros países apresentando os 
principais lançamentos e novida-
des em produtos e serviços nas 
áreas de couros, produtos quí-
micos, componentes, máquinas 
e equipamentos para calçados e 
curtumes. Mais de 35 mil visitan-
tes do mundo inteiro estão sendo 

esperados para esta que é con-
siderada a segunda maior feira 
mundial desse segmento. 

Em 2014 passaram pela feira 
representantes de 40 países, re-
forçando a sua internacionaliza-
ção e importância.

O presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, destaca a 
importância da feira para o setor 
calçadista brasileiro. “Para 2015, 
a expectativa dos calçadistas, 
embalada por um momento de 

possível recuperação no mercado 
externo, é de melhora no desem-
penho da indústria, isso porque 
as exportações, se confirmadas 
a valorização do dólar e a recu-
peração da economia europeia e 
dos Estados Unidos, podem suprir 
a menor demanda no mercado 
interno. A Fimec deve refletir 
o momento, servindo como um 
termômetro preciso – e precioso 
para dar um norte à indústria du-
rante o ano - da situação atual do 
setor calçadista nacional”, aponta 
o executivo. 

A Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de 
Viagem (Abiacav) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil) renovaram convênio para a manutenção do Proje-
to Setorial Brasil by bags, programa de promoção às exportações de artigos 
de couro - bolsas, pastas, malas, cintos, entre outros acessórios produzidos 
pelo setor. Com um aporte de R$ 3 milhões nos próximos dois anos, a ini-
ciativa prevê ações de relacionamento com empresas e desenvolvimento e 
promoção comercial orientadas aos mercados-alvo do programa – Estados 
Unidos, Colômbia, Chile, França e Rússia. 

Assinado pela primeira vez no ano em 2013, o convênio proporcionou um 
incremento nos números do setor. Considerando somente as exportações 
via projeto, houve um aumento de 342% nos embarques entre 2013 e 
2014. O número de destinos do produto verde-amarelo passou de 16 em 
2013 para 24 em 2014. No global, o setor exportou o equivalente a US$ 
40,06 milhões de janeiro a novembro de 2014, um crescimento de 8% 
sobre o mesmo período de 2013. 

FIMEC MOSTRARÁ NOVIDADES DO 
COMPLEXO DO COURO E CALÇADO

ABIACAV RENOVA CONVÊNIO 
COM A APEX-BRASIL

MDIC ABRE DIÁLOGO COM SETOR EXPORTADOR

PARA KLEIN, CENÁRIO ECONÔMICO É 
MENOS PREOCUPANTE DO QUE EM 2014

Uma nova relação entre o setor exportador e o Gover-
no Federal, através do Ministério do Desenvolvimen-

to, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), começou a nascer 
na tarde do dia 28 de janeiro, quando representantes do 
Ministério estiveram reunidos com as principais entidades 
setoriais do Brasil no hotel Reinaissance, em São Paulo/SP. 
Entre mais de 160 líderes setoriais presentes, o presiden-
te-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, ressaltou a im-
portância do movimento que demonstra a vontade política 
de diálogo com a iniciativa. O encontro foi articulado pela 
Agência  Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil).
 
No encontro foram ouvidas as principais demandas dos dife-
rentes setores exportadores do Brasil com o objetivo de for-
mar uma pauta exportadora forte e diversificada. O evento 
contou com uma apresentação preliminar dos seis pilares que 

farão parte do Plano Nacional de Exportações: Promoção Co-
mercial, Acesso a mercados, Financiamentos e Garantias à 
Exportação, Facilitação de Comércio, Tributação das Expor-
tações e Transparência e participação no setor privado.
 
As entidades ouvidas foram unânimes em apontar que, além 
de mecanismos que favoreçam as exportações, é preciso com-
bater as dificuldades internas que prejudicam a competitivi-
dade das indústrias no cenário internacional. Entre os princi-
pais entraves foram colocados os componentes do chamado 
Custo Brasil, como a alta carga tributária, logística cara e 
ineficiente, entre outros. “Sem o resgate da competitivida-
de interna serão insuficientes os esforços, para promoção do 
nosso produto além-fronteiras”, comentou Klein.
 
A necessidade de avanços nos acordos de comércio bilaterais 
também foram citados pelas entidades, com destaque para a 

necessidade de resolução do entrave com a Argentina, um dos 
principais parceiros comerciais do Brasil e que tem imposto 
dificuldades nas importações de produtos brasileiros.

O Plano Nacional de Exportação está sendo construído com o 
apoio do setor privado e deve ser concluído até o final de março.

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, par-
ticipou, no último dia 2 de fevereiro, de encontro com 
entidades setoriais na sede da Associação Brasileira dos 
Químicos e Técnicos da Indústria de Curtimento (Abqtic), 
em Estância Velha/RS. 

No encontro, o executivo ressaltou que o ano de 2015 não 
é de boas perspectivas para a indústria de calçados, po-
rém o quadro é mais claro do que o desenhado em mea-
dos de 2014. “Hoje sabemos o que temos pela frente, em 
2014 o quadro não era claro. Dessa forma, as empresas 
poderão se preparar para enfrentar o problema de quedas 
nas demandas internas, inflação alta e endividamento”, 
disse. Para Klein, o quadro para 2015 é menos preocu-
pante. “Já passamos por momentos semelhantes em 1994 
e em 1999. Talvez o ambiente recessivo que se desenha 
para 2015 seja até mais grave do que no passado, mas, 
por outro lado, hoje as empresas estão mais preparadas 
para enfrentar as turbulências do mercado”, acrescentou. 
O executivo elogiou, ainda, o comportamento do MDIC – 
leia matéria acima - que convocou reunião com entidades 
setoriais representantes do setor exportador para discutir 
medidas para o Plano Nacional de Exportação. 

Mercado externo
Na oportunidade, o gerente-executivo do Conselho de Re-
lações Internacionais e Comércio Exterior da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), 
Luciano D’Andrea, fez um histórico da balança comer-
cial brasileira, destacando a participação crescente das 
commodities em detrimento dos manufaturados. Segundo 

ele, o PIB mundial deve crescer em 2015, com contribui-
ção significativa dos países mais desenvolvidos. “Os países 
desenvolvidos, nas exportações, têm em comum o maior 
índice de manufaturados. É uma política que o Brasil terá 
que rever, promovendo exportações de maior valor agre-
gado”, disse. 

Apesar de pintar um quadro cinzento para o ano que se 
inicia, o especialista destacou que é possível melhorar 
o desempenho no âmbito externo com o dólar em pa-
tamares mais reais – ele estima que a cotação média 
deva ficar em R$ 2,65 no ano corrente - e a recuperação 
de importantes mercados. Por outro lado, segundo ele, 
é importante que o Governo esteja atento aos acordos 
bilaterais, como o que está sendo costurado entre Mer-
cosul e União Europeia. 

Além dos executivos da Abicalçados e da Fiergs, partici-
param da mesa-redonda representantes do CICB, AICSul, 
Abrameq e Abiquim. O debate foi mediado pelo presidente 
da Abqtic, Cezar Luiz Müller.

INSPIRAMAIS APRESENTA 
A MODA EM MATERIAIS 
PARA A TEMPORADA 
QUENTE DE 2016
O Salão de Design e Inovação 
de Materiais – Inspiramais, que 
aconteceu nos dias 13 e 14 de 
janeiro, no Shopping Frei Ca-
neca, em São Paulo/SP, se con-
solidou como uma referência 
em moda de materiais para o 
setor calçadista. Apresentando 
as apostas para o Verão 2016 
em tecidos, sintéticos, couros, 
saltos, enfeites, aviamentos etc, 
o evento atraiu mais de cinco 
mil profissionais envolvidos com 
a moda brasileira interessados 
em desenvolver produtos com 
assertividade em design e pro-
cessos sustentáveis. 

Durante o evento ainda foi 
apresentado o Preview especial 
de couros para o Inverno 2016 e 
projetos de promoção comercial 
e de imagem junto a comprado-
res e jornalistas internacionais.   

A informação, como de praxe, 
esteve presente em oficinas 
realizadas durante o encontro. 

Uma delas foi o projeto + Es-
tampa, que na edição para o 
Verão 2016 trouxe designers 
finalistas do Movimento Hots-
pot e representantes de empre-
sas de confecção que puderam 
desenvolver e criar estampas 
inovadoras com o objetivo de 
reduzir a cultura da cópia. O 
evento também contou com 
as apresentações dos projetos 
ECODESIGN, de Isabela Capeto, 
Saberes manuais, da Associação 
Jaraguaence de Recicladores do 
Vale do Itapocu, Ana Banana e 
Das Catarinas, Inovações quími-
cas para couro, Walk Fashion, 
Inovamais e o já tradicional Fó-
rum de Inspirações. 

O Inspiramais é realizado pela 
Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para 
Couro, Calçados e Artefatos 
(Assintecal), pelo Footwear 
Components By Brasil (FCBB) 
e pelo Centro das Indústrias de 
Curtumes do Brasil (CICB).
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Reformulada, feira calçadista uniu negócios, informação e moda

O tradicional evento de palestras rápi-
das promovido pela Abicalçados, Talk 
Shoe, trouxe para a 42ª edição da 
Couromoda, palestras com especialis-
tas em marketing e design. Conduzido 
por professores da ESPM Sul e Istituto 
Europeo di Design (IED) e pesquisado-
ra de moda da UseFashion, o evento 
foi distribuído durante a programação 
da feira nos dias 12 e 13 de janeiro. 

Abrindo os trabalhos, Cláudia Palma, 
da ESPM, falou sobre a gestão de 
marcas e a cultura transmidiática. 
Segundo a professora, é importante 
conhecer as necessidades específicas 
das diferentes mídias em seus res-
pectivos contextos. A cultura trans-
midiática, segundo ela, tem como 
principal aspecto o conteúdo, deven-
do este ser adaptado de acordo com 
a plataforma em que será divulgado. 

Na sequência, o professor Gustavo 
Reis, da ESPM, discorreu sobre a im-
portância assumida pelo omnichan-

nel, a junção entre o varejo físico e 
on-line, para o sucesso do negócio. 
Segundo ele, apesar do e-commerce 
vir crescendo no Brasil, existe espaço 
para evolução, já que as compras on-
-line representam apenas 4% do bolo 
total do comércio brasileiro – número 
que é de 11,7% nos Estados Unidos.

Na palestra sobre “premiunização”, 
André D’angelo, da ESPM, ressaltou 
que nada que é cópia se enquadra 

dentro da categoria desses produtos, 
que passou a ser utilizada como uma 
tentativa de diferenciar os produtos e 
fugir da comoditização. 

Design
O equilíbrio entre os fatores, estilo, 
marketing e comercial foi abordado 
na palestra “Shoe Design & Strate-
gy”, ministrada pela designer de calça-
dos e coordenadora do curso de pós-
-graduação em Design de Calçados e 

Bolsas do IED, Meline Moumdjian.  “É 
preciso fazer com que a pessoa crie 
uma necessidade de ter determinado 
calçado, e isso é possível através do 
planejamento de marca”, disse. Me-
line ressaltou que um bom plano de 
brand visa fortificar o nome e a re-
putação da empresa, focando no pro-
duto como ponto principal. Sobre o 
mercado brasileiro de design, Meline 
reforçou que o calçado produzido no 
Brasil é extremamente competente. 
“Reafirmei isso circulando pelos cor-
redores da feira, as fábricas produzem 
artigos incríveis. Mas é preciso encon-
trar a nossa identidade para conquis-
tar mais mercado”, pontuou.

Na sequência, Bruno Pompeu, profes-
sor do IED, instigou o público a identi-
ficar as principais apostas da estação. 
Pompeu explicou que o ser humano 
pode, segundo o autor Massimo Ca-
nevacci, ser considerado um “multiví-
duo”, ou seja, um indivíduo com múl-
tiplas personalidades e estilos. “Não 

temos mais uma população estática 
e fácil de segmentar. As pessoas se 
modificam o tempo todo e pensar 
produtos pode ser um desafio muito 
grande”, comentou, destacando a re-
levância da pesquisa de tendências. 
Para a identificação de tendências, 
segundo ele, é preciso prestar aten-
ção em produtos, pessoas, pontos e 
ambientes e pensamentos, materia-
lizados através de ideias e conceitos 
diferenciados. 

Moda
“Entenda o ciclo da moda: do consu-
mo ao varejo”, foi o tema da última 
palestra do Talk Shoe, ministrada por 
Raquel Leão, do portal UseFashion, 
que complementou as lições de Pom-
peu destacando que o mercado está 
em constante modificação no que diz 
respeito ao comportamento das pes-
soas. “É preciso abrir os olhos para a 
inovação, para os alertas de tendên-
cias e para o que faz o consumidor 
comprar e desejar algo”, colocou. 

couromoda

UMA INJEÇÃO DE 
ÂNIMO CHAMADA 
COUROMODA

TALK SHOE TROUXE MARKETING, DESIGN E MODA 

A renovada proposta de feira que a Couro-
moda apresentou ao setor de calçados e 

acessórios em sua edição 2015 – com novo pa-
vilhão, mais moda, desfiles, exposições e diversos 
eventos de atualização profissional, além de mui-
to mais conforto e qualidade de serviços – agra-
dou expositores, lojistas e importadores. A feira 
apresentou as coleções de outono-inverrno de 
mais de duas mil marcas entre os dia 11 e 14 de 
janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Para o presidente da Couromoda, Francisco 
Santos, a reestruturação da feira foi fundamen-
tal para o sucesso do que chama de “um projeto 
vencedor”. “Saímos desta edição com 70% da fei-
ra renovada. O projeto deu tão certo que temos 
a expectativa de, em breve, voltar à condição de 
cinco anos atrás, quanto tínhamos lista de espera 
para a feira”, comemora Santos. Apostando em 
informação de moda através de desfiles em to-
dos os dias da mostra e uma intensa programa-
ção de seminários e palestras para capacitação 
de lojistas, a Couromoda atraiu um grande – e 
qualificado – público para suas dependências. O 
empresário adianta que o formato será mantido 
para o próximo ano. “Estamos estudando a viabi-
lidade de iniciar a feira no domingo em 2016, fato 
positivo nesta edição. Porém, só vamos tomar a 
decisão após ouvir o mercado”, conta.

Mercado
O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, 
ressalta que a feira consolidou um movimento já an-
tevisto, de maior ânimo para os negócios no mercado 
externo. “A expectativa de incremento nas exporta-
ções começou a ser consolidada na feira”, avalia. 

Para Denise Pomjé, da marca Jorge Bischoff, a 
feira foi positiva em termos de visitação e volume 

de negócios. “O início no domingo foi muito posi-
tivo, sendo que já iniciamos com uma visitação 
expressiva”, avalia. Segundo ela, novos e impor-
tantes clientes foram abertos durante a mostra, 
especialmente na América Latina. “Os visitantes 
elogiaram o novo formato da feira, com a pro-
posta do foco em moda”, destaca, ressaltando 
o ponto alto da marca gaúcha, que foi o desfile 
conceitual com presenças de celebridades ocor-
rido no segundo dia da Couromoda. “O desem-
penho na feira nos deixou otimistas para 2015”, 
conta Denise. 

Apesar de ter registrado negócios superiores aos 
registrados no ano passado, a marca de calçados 
infantis Kidy, de Birigui/SP, esperava mais. “A ex-
pectativa foi superestimada para a feira. Talvez 
precise ser revista a segmentação, pois acre-
ditamos que a localização dos infantis ficou um 
pouco prejudicada”, avalia o gerente de expor-
tações da empresa, Rodrigo Nunes. Segundo ele, 
mesmo com uma visitação aquém do esperado, 
houve uma maior efetividade nos negócios. “Tive-
mos visitas importantes de compradores da Índia, 
Emirados Árabes Unidos, Israel e China”, conta o 
gerente. Para Nunes, o dólar já reflete nos negó-
cios internacionais. “Já trabalhamos novos preços 
com representantes de todos os países com que 
trabalhamos e isso já vem refletindo nas vendas”, 
ressalta o gerente.

Brazilian Footwear
Antes da tradicional coletiva de imprensa da Abi-
calçados na feira, houve o lançamento da nova 
campanha do Brazilian Footwear, programa de 
apoio às exportações de calçados mantido pela 
entidade calçadista em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). O programa prevê investi-

mento de R$ 41,4 milhões em ações de desenvol-
vimento, capacitação e promoções comercial e de 
imagem durante o biênio 2015/2016. Na oportu-
nidade, Klein enfatizou o importante incremento 
no número de mercados desde a adoção do Pro-
grama, no ano 2000 – de 100 para 150 destinos. 

Com o intuito de quebrar paradigmas para a ex-
portação das marcas made in Brazil, a nova cam-
panha do Brazilian Footwear foi apresentada de 
forma descontraída pelo executivo da Abicalça-
dos. Com uma representação de muro de ges-
so à frente, Klein ressaltou a importância de se 
quebrar “discursos engessados”, como o de que 
empresas menores não conseguem exportar ou 

que marca brasileira não venda no exterior. Dito 
isso, uma sequência de marteladas do executivo 
derrubou o muro, aparecendo uma mensagem ao 
setor: “a derrubada de preconceitos já começou”. 

Participação
A Abicalçados participou da feira com projetos 
de promoção comercial e de imagem e capacita-
ção. Durante os quatro dias, a entidade promo-
veu o Projeto Comprador VIP, que trouxe impor-
tante comprador de calçados masculinos da rede 
de lojas dos Emirados Árabes Unidos, Shoemart. 
Conforme dados contabilizados pela entidade, as 
expectativas de negócios provenientes da parti-
cipação somam mais de US$ 1,6 milhão. A Shoe 
Mart já havia participado do Projeto Copa do 
Mundo FIFA, realizado durante o torneio mundial 
em 2014 e a iniciativa veio estreitar ainda mais 
os laços com a companhia considerada uma por-
ta de entrada para a região do Golfo. 

Também durante a Couromoda, a entidade cal-
çadista promoveu o Projeto Imagem, que trouxe 
dez jornalistas internacionais da Argentina, Co-
lômbia, Espanha, França e Itália. 

Ambos os projetos foram promovidos pelo Brazi-
lian Footwear, programa de incentivo às expor-
tações de calçados brasileiros desenvolvido pela 
Abicalçados em parceria com Apex-Brasil. 

Klein em lançamento da nova campanha do 
Brazilian Footwear

Negócios: canetas trabalharam durante a feira paulista
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO ÀS  EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS,  
DESENVOLVIDO PELA ABICALÇADOS  EM PARCERIA COM A APEX- BRASILbrazilian footwear

PLATAFORMAS COMERCIAIS 
MOVIMENTAM OS NEGÓCIOS
Em fevereiro brasileiros seguem para Colômbia, Alemanha, Itália e Estados Unidos de olho nas oportunidades de mercado

A maratona iniciou na Colômbia, 
onde ocorreu a IFLS - Internatio-
nal Footwear and Leather Show, 
de 3 a 6 de fevereiro nos pavilhões 
da Corfeiras em Bogotá. Vinte e 
cinco marcas de calçados, de 14 
empresas nacionais, representa-
ram a produção verde-amarela 
nesta edição do evento, na qual 
o Brasil foi o convidado especial. 
“Essa IFLS foi especial porque te-
mos todos os holofotes voltados 
para a gente, o que gerou uma 
grande expectativa em torno da 
feira. Não somente em termos de 
imagem mas também de negócios, 
especialmente em função da nossa 
ação de matchmaking”, frisou Maria 

Patricia de Freitas, analista de Pro-
moção Comercial da Abicalçados.

A perspectiva, segundo Maria Pa-
tricia, é de superar os resultados al-
cançados na edição de fevereiro do 
ano passado. “Tivemos muitas ações 
que destacaram a cadeira calçadista 
em geral. Sob a bandeira do Brasil 
Beyond tivemos com um espaço VIP 
na feira, em parceria com a Assin-
tecal, Abrameq, CICB e Apex-Brasil, 
onde foi realizada uma apresenta-
ção conceitual do cluster calçadista 
e onde também aconteceu um en-
contro com a imprensa entre outras 
atividades”, disse. Ela destacou ainda 
o desfile da marca Vizzano, que foi 

convidada a apresentar sua coleção 
na abertura da IFLS.

Além de participar do espaço conceito 
Brasil Beyond, o Brazilian Footwear 
promoveu um seminário preparatório, 
dentro das ações do projeto Export 
Thinking Colômbia, um dia antes da 
feira. No encontro foram debatidos te-
mas como oportunidades do mercado 
colombiano, comportamento do con-
sumidor, gostos e preferências, nor-
mativas, entre outros assuntos per-
tinentes. O evento ocorreu durante a 
manhã do dia 2, no Hotel Marriot e foi 
seguido de um almoço de relaciona-
mento entre as marcas brasileiras e a 
imprensa local e do Photocall Colôm-

bia, que gerou mídia espontânea por 
meio de uma sessão de fotos de moda. 
A ação reuniu formadores de opinião, 
jornalistas de veículos setoriais e eco-
nômicos e fotógrafos, e contou com 
a apresentação dos lançamentos das 
marcas Malu Super Comfort, Klin, 
Beira Rio, Moleca, Molekinha, Vizzano, 
Modare, Dakota, Campesi, Kolosh, e 
Pampili, que expuseram na feira. Tam-
bém participaram da IFLS as marcas 
Pegada, Tanara, Rebote, Grendha, 
Rider, Cartago, Ipanema, Zaxy, Gren-
dene Kids, Sollu, Usaflex, Startech, Di-
versão, Kidy e Kildare.

Confira a cobertura completa no 
Abinforma de março.

COLÔMBIA

A agenda seguiu para a Alemanha, 
onde as expectativas eram positivas 
para a participação de 26 marcas na-
cionais na feira GDS – Global Destina-
tion for Shoes & Acessories, que acon-
tece em Düsseldorf, entre os dias 4 e 
6 de fevereiro. Conforme reformulação 
do Brazilian Footwear para o biênio 
2015/2016, a participação terá foco 
na plataforma comercial, promoção 
de imagem e capacitação para o mer-
cado local através do Export Thinking. 
Neste contexto, no dia que antecedeu 
a GDS, foi realizado um seminário tra-

zendo informações importantes sobre 
o varejo, comportamento de consu-
mo e cultura do mercado alemão. As 
apresentações para as marcas nacio-
nais foram conduzidas pela Câmara de 
Comércio e Indústria de Düsseldorf e 
pelas consultorias Oscaribergs e Hey 
Projetcs - empresa responsável pelo 
matchmaking que foi realizado com 
compradores alemães durante todos 
os dias do evento. 

Além da plataforma comercial e do 
seminário, a feira calçadista contou 

com ações de imagem que retoma-
ram as promoções do gênero reali-
zadas pela Abicalçados no mercado 
alemão. No dia 4, foi realizado o 
Photocall Alemanha, com as marcas 
Piccadilly, Lolli Queen e Vizzano.  

Algumas marcas brasileiras partici-
param de desfiles diários ao longo da 
feira. Junto a marcas internacionais, 
desfilaram suas coleções a Anatomic 
& Co, Piccadilly, Lolli Queen e Vizza-
no. Outra novidade foi a participação 
verde-amarela em uma vitrine com 

produtos de algumas das principais 
marcas expositoras da GDS. Partici-
param da ação a Kidy, Lolli Queen, 
Piccadilly e Anatomic & Co. Também 
estiveram na feira a marcas Rider, 
Ipanema, Grendha, Zaxy, Ortopé, Bei-
ra Rio, Molekinha, Moleca, Modare, 
Pegada, Piccadilly for Girls, Sapato-
terapia, Wirth, Ramarim, Comfortflex, 
Whoop, Super Star, Starzinho, Suzana 
Santos, Renata Mello, e Art’s Brasil. 

Confira a cobertura completa no 
Abinforma de março.

ALEMANHA

Em pleno feriadão de Carnaval, 52 
marcas trocam a folia brasileira pelo 
inverno de Milão, na Itália, para re-
presentar a moda brasileira na maior 
feira de calçados do mundo. De 15 a 
18 de fevereiro, as companhias nacio-
nais mostram o melhor da produção 
verde-amarela na theMicam, evento 
que deve receber 1,5 mil expositores 
de todo o mundo, em um encontro da 
moda com o mundo dos negócios. 

Dentro das ações do projeto Export 

Thinking Milão, os expositores na-
cionais participam de um seminário 
preparatório que vai tratar sobre o 
varejo. O assunto será apresentado 
pela empresa Planet Retail, no dia 
14 de fevereiro, um dia antes da feira 
abrir suas portas.  Ainda na agenda do 
Export Thinking, o Brazilian Footwear 
oferece um serviço de matchmaking 
durante toda a theMicam pela empre-
sa Hey Projects Alemanha. Além disso, 
haverá um lounge Brazilian Footwear 
para o relacionamento, onde com-

pradores terão acesso a informações 
sobre as marcas brasileiras exposito-
ras e seus produtos. Outra novidade 
da theMicam são os desfiles diários na 
feira, que contarão com a presença de 
marcas do Brasil. 

Participam da mostra as marcas Ana-
tomic & Co, Boaonda, Carrano, Cecco-
nello, Democrata, Kildare, Dumond, Ca-
podarte, Lilly´s Closet, Madeira Brasil, 
Sapatoterapia, Werner, Vizzano, Beira 
Rio, Moleca, Molekinha, Modare, Sollu, 

Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Tabi-
ta, Paolo Sesto, Capelli Rossi, Usaflex, 
Stéphanie Classic, Andacco, Freeway 
Easywear, Itapuã, Itsandal, Itsandal 
Kids, New Face, Piccadilly, Piccadilly 
for Girls, Ramarim, Comfortflex, Whoop, 
Radamés, Kontatto, Savelli, Cristófoli, 
Toni Salloum, Pegada e Steps on Green. 
Também estarão no evento as marcas 
Jorge Bischoff, Loucos e Santos, Gui-
lhermina, Raphaella Booz, Luz da Lua, 
Enrico Boaretto, e Luiza Barcelos, que 
expõem no espaço Visitors. 

ITÁLIA

A última parada de fevereiro é na 
FN Platform, em Las Vegas. A pla-
taforma ocorre de 17 a 19 deste mês 
e contará com a participação de 15 
empresas, algumas expondo mais de 
uma marca. Um dia antes do evento, 
dentro do projeto Export Thinking, 
os expositores nacionais participam 
de um seminário preparatório para 
debater sobre assuntos como plano 

de vendas no varejo, exigência do 
mercado norte-americano, agente 
comercial nos Estados Unidos, entre 
outros. Durante a feira ocorrem ain-
da rodadas de matchmaking apoia-
das pelo Brazilian Footwear, que 
também terá um longe para o rela-
cionamento com os compradores. 

O Estados Unidos é o principal com-

prador do produto made in Bra-
zil. No ano passado, os americanos 
compraram 11,85 milhões de pares 
verde-amarelos, o equivalente a US$ 
193,67 milhões, 2,2% mais do que o 
registro de 2013. Somente em de-
zembro, foram exportados 1,45 mi-
lhão de pares para lá, o equivalente 
a US$ 19,77 milhões, 8% mais do que 
no mesmo mês de 2013. No total, em 

2014, o Brasil exportou 129,5 mi-
lhões de pares por US$ 1,067 bilhão.

Estarão na feira as marcas Rider, 
Grendha, Zaxy, Mel, Ipanema, Ana-
tomic & Co, Bottero, Schutz, Pam-
pili, Boaonda, Sapatoterapia, Ama-
zonas Sandals, Stéphanie Classic, 
Carrano, Ferracini, Dumond, Lilly´s 
Closet, e Pimpolho. 

ESTADOS UNIDOS
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Amargando quedas em quase todo o ano passado, os exportadores de 
calçados puderam comemorar, no último mês de 2014, um incremento 
de 10% no comparativo com igual mês de 2013, alcançando US$ 119,25 
milhões em pares embarcados para o exterior. Por outro lado, a recupera-
ção não foi suficiente para reverter o quadro de queda no acumulado, que 
ficou em 2,6%. No ano passado foram exportados 129,5 milhões de pares 
por US$ 1,067 bilhão, cerca de US$ 30 milhões a menos do que em 2013. 
Em pares, porém, a recuperação foi positiva em 5,4%. A explicação da di-
ferença passa pela queda de 7,5% no preço médio do produto embarcado, 
que ficou em US$ 8,24. 

Destinos
No ano passado os norte-americanos compraram 11,85 milhões de pares 
verde-amarelos, o equivalente a US$ 193,67 milhões, 2,2% mais do que o 
registro de 2013. Somente em dezembro, foram exportados 1,45 milhão 
de pares para lá, o equivalente a US$ 19,77 milhões, 8% mais do que no 
mesmo mês de 2013.  Depois dos Estados Unidos, o principal mercado 
para o calçado brasileiro ao longo de 2014 foi a Argentina. Apesar das 
barreiras impostas e da crise que se agiganta no país vizinho, foram em-
barcados para lá 7,66 milhões de pares que geraram US$ 81,68 milhões, 
31,3% menos do que em 2013. O terceiro destino de 2014 foi a França, 
que comprou 8,9 milhões de pares por US$ 70,1 milhões, registrando um 
leve incremento de 0,5% ante 2013. Em dezembro, os franceses, que 
ocuparam o tradicional lugar da Argentina, a segunda posição, compra-
ram mais de 1 milhão de pares por US$ 11,36 milhões, 8,2% mais do que no 
mesmo mês do ano anterior. 

Importações também caíram
Em alta desde 2010, as importações acompanharam a tendência de de-
saquecimento interno no varejo de calçados – que deve cair em torno de 
1% até dezembro. No ano passado entraram no Brasil 36,8 milhões de 
pares por US$ 561,28 milhões, queda de 1,9% no comparativo com 2013. 
As principais origens do produto importado foram o Vietnã (US$ 323,47 
milhões, alta de 8,2% ante 2013); Indonésia (US$ 111,83 milhões, queda de 
2,3%); e China (US$ 53 milhões, queda de 11,7%). 

Com as quedas nas exportações e importações de calçados, a balança 
comercial fechou com um superávit de US$ 505,9 milhões, 3,2% menor do 
que o registro de 2013.

balança comercial

associados

ANO TERMINA COM ESTABILIDADE 
NAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

Dados preliminares divulgados pelo MDIC apontam que o primeiro mês de 2015 já trouxe também o primeiro 

revés nas exportações de calçados. Em janeiro as exportações alcançaram US$ 72,3 milhões, número que era 

US$ 93 milhões no mesmo mês do ano passado, uma queda de 22,2%.

ABICALÇADOS APOIA PUBLICAÇÃO 
SOBRE PROCESSO CRIATIVO
Foi lançada no último dia 12 de janeiro, 

durante a Couromoda, a publicação Tra-
ços de Valor. Idealizado pelo escritor e pes-
quisador Gustavo Campos e a estilista Melissa 
Sant’Anna, o livro traz quase 30 entrevistas 
com profissionais que fizeram e fazem a his-
tória do design no setor calçadista brasileiro. 
Durante a Couromoda, o projeto promoveu 
uma exposição de protótipos desenvolvidos 
pelos participantes da obra.

Para Campos, a iniciativa é fundamental 
como forma de valorizar o estilo brasileiro, no 
que diz respeito a calçados, arquitetura, ves-

tuário e móveis. “Iniciamos com o segmento 
calçadista, mas o projeto se estenderá para 
outras áreas, sempre tendo o design como 
ator principal”, explica.

Com patrocínio da Abicalçados, Traços de Va-
lor se volta contra a cultura da cópia e busca 
fortalecer a identidade do calçado tupiniquim. 
Para Campos, o apoio da entidade foi funda-
mental. “É muito importante ter o apoio da 
Abicalçados em um projeto como este. Desde 
o início, quando apresentamos a ideia, ela foi 
abraçada”, conta o escritor. Além da entidade 
setorial, patrocina a obra o Grupo Couromoda.
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direto ao ponto

      Nosso 
ministério é uma 
plataforma de 
interlocução com 
o setor privado.

      Os países desenvolvidos, nas 
exportações, têm em comum o maior 
índice de manufaturados. É uma política 
que o Brasil terá que rever, promovendo 
exportações de maior valor agregado.

      Quando o setor coureiro-calçadista 
vai bem, a sociedade vai bem, a economia 
e o social vão bem. Esse setor gera 
emprego, agrega valor, distribui renda. 
É importantíssimo do ponto de vista 
econômico e do ponto de vista social.

      Ficamos imensamente satisfeitos em ver que 
a indústria e o varejo mais uma vez confiaram no 
nosso trabalho e souberam identificar em todos os 
pontos de mudança o estímulo e o impulso para a 
continuidade e recuperação dos negócios, tanto no 
mercado doméstico, quanto na exportação.

      Já passamos por momentos 
semelhantes em 1994 e em 1999. 
Talvez o ambiente recessivo que se 
desenha para 2015 seja até mais 
grave do que no passado, mas, por 
outro lado, hoje as empresas estão 
mais preparadas para enfrentar as 
turbulências do mercado.

Armando Monteiro, ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior

Geraldo Alckmin, governador de SP

Francisco Santos, presidente da Couromoda

Heitor Klein, 
presidente-executivo 
da Abicalçados

Luciano D’Andrea, gerente-executivo do Concex/Fiergs


