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Depois de ouvir o mercado, foi definida a data 
da Couromoda 2016 - 43ª Feira Internacional 
de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios 
de Moda e do São Paulo Prêt-à-Porter. A maior 
mostra de calçados das Américas para a tem-
porada outono-inverno ocorre de 10 a 13 de 
janeiro, novamente nos modernos pavilhões do 
Expo Center Norte, na capital paulista. O pe-
ríodo da mostra, de domingo a quarta-feira, foi 
elogiado pelos lojistas e amplamente aprovado 
pelos expositores consultados. Na véspera da 
feira, dia 9, um sábado, ocorre o já tradicional 
Congresso Brasileiro do Calçado, sempre re-
cheado de informações relevantes ao mercado.

O Sebrae promove, às 13hs do próximo dia 19 
de março, na Fenac, em Novo Hamburgo/RS, 
a quarta edição do Encontro entre Ofertantes 
e Tomadores. Com o objetivo de aproximar as 
médias e grandes empresas da cadeia calçadis-
ta das micro e pequenas empresas prestadoras 
de serviços - corte, costura e pré-fabricado – 
a iniciativa inscreve participantes pelo e-mail 
carolinar@sebrae-rs.com.br ou pelo telefone 51 
3594 2995.  O projeto é apoiado pela Abicalçados. 

Cerimônia de assinatura aconteceu na sede da entidade calçadista no último dia 26 de fevereiro. Página 4

Prazo para decisão referente à continuação da cobrança da sobretaxa ao calçado importado da China é de dez meses. Página 3

A terceira edição da premiação, promovi-
da pela Abicalçados, encerrou o período de 
inscrições dos cases no dia 20 de fevereiro. 
Agora é aguardar para saber quais serão as 
empresas vencedoras nas categorias Direções 
Comerciais, Direções de Marketing, Direções 
Industriais, Direções de Design e Direções In-
ternacionais.  Os vencedores receberão Tro-
féu, permissão para uso do selo da respectiva 
edição, divulgação nos canais de comunicação 
do Prêmio e da Abicalçados, promoção na Re-
vista Direções, onde serão divulgados os cases 
vencedores, e duas inscrições para o Curso Di-
reções Abicalçados/ESPM. A cerimônia de en-
trega acontecerá no dia 23 de abril, no Espaço 
TAO, em Novo Hamburgo/RS.

COUROMODA 2016 
OCORRE DE 10 A 13 
DE JANEIRO

FRANCAL 
DIVULGA AÇÕES 
PARA EDIÇÃO 2015

ENCONTRO ENTRE 
OFERTANTES 
E TOMADORES 
ACONTECE DIA 19

ENCERRADAS AS 
INSCRIÇÕES PARA O 
PRÊMIO DIREÇÕES 

ABERTA INVESTIGAÇÃO PARA 
EXTENSÃO DO ANTIDUMPING 
CONTRA O CALÇADO CHINÊS

ABICALÇADOS E SEBRAE 
CELEBRAM CONVÊNIO PARA 

DESENVOLVIMENTO DO SETOR

A 47ª Francal – Feira Internacional da Moda 
em Calçados e Acessórios, que acontecerá en-
tre os dias 6 e 9 de julho, em São Paulo/SP, 
anuncia dois novos programas, a Rede Exporta 
Francal e o Programa Lojista Vip. 

O primeiro trará 300 Importadores convida-
dos pelos expositores cadastradas com hos-
pedagem gratuita. Somado às caravanas, o 
programa Lojista Vip contemplará cerca de 
1,5 mil lojistas também indicados pelas em-
presas expositoras e pelos representantes 
comerciais parceiros da Francal – com des-
pesas de passagem aérea e hospedagem in-
tegralmente pagas pela feira. Ainda conforme 
a promotora, as caravanas serão dirigidas a 
cidades do interior de São Paulo e de outros 
estados, com transporte rodoviário, alimenta-
ção e um pernoite em São Paulo.
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Os próximos dez meses serão de expectativa para os calçadistas 
brasileiros, especialmente para aqueles mais afetados pela concor-
rência desleal com produtos chineses, notadamente os produtores 
nacionais de esportivos. Isso porque, neste período, será realizada a 
investigação que deverá – esperamos assim – resultar na extensão 
do direito antidumping aplicado desde 2009 contra o calçado pro-
veniente da China. Conforme circular publicada no Diário Oficial da 
União no início deste mês, a aplicação da sobretaxa de US$ 13,85 por 
par importado da China seguirá em vigor no período da investigação, 
o que traz tranquilidade para os produtores nacionais que aguarda-
vam até então o aceite para a abertura do processo em que serão 
chamadas todas as partes envolvidas para a discussão. 

Apesar de estarmos otimistas quanto à extensão do direito an-
tidumping, visto que as condições de mercado permanecem as 
mesmas – ou até mais acentuadas – do que há cinco anos, não 
podemos negar a expectativa quanto ao parecer da Secretaria 
de Comércio Exterior, órgão do Ministério do Desenvolvimen-

to, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e ligado à Câmara de 
Comércio Comércio Exterior (Camex), que será responsável pela 
aplicação das medidas de defesa comercial.  

A Abicalçados, que havia protocolado o pedido para abertura 
da investigação em outubro passado, identificou que os impor-
tadores chineses seguem praticando dumping, quando os pre-
ços praticados no mercado externo são inferiores aos preços de 
mercado, prática considerada ilegal pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC). 

De parte da Abicalçados, podemos reafirmar a defesa da indús-
tria nacional de calçados, que antes da adoção do direito, em 
2009, assistia a uma verdadeira avalanche de produtos chineses 
que atingiu fortemente a produção brasileira causando a perda 
de milhares de postos de trabalho.  

Leia matéria completa na página 3 deste informativo.
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A folga que causa 
prejuízos
O calendário prevê dez pau-
sas nacionais e estaduais 
em dias úteis, sem contar os 
feriados que caem em do-
mingos e os municipais. Se, 
por um lado, representam a 
chance de novos ganhos para 
setores como os de turismo, 
hotelaria e gastronomia, por 
outro trazem preocupação 
antecipada à indústria e ao 
comércio. 
[...] 
Na opinião do presidente da 
Abicalçados, Heitor Klein, os 
mais de dez feriados previs-
tos no calendário 2015 não 
trarão efeitos na produção 
das empresas. “Se o mercado 
estiver a contento, não serão 
os feriados os empecilhos 
para desempenhos satisfató-
rios”, pondera.

Ações unem âncoras 
e seus ateliês
Melhorar e qualificar o serviço 
e o desempenho das unidades 
de fornecimento industrial 
que produzem para grandes 
marcas de calçado da região 
são objetivos do Projeto De-
senvolver o Arranjo Produtivo 
do Calçado nos Vales do Sinos 
e Paranhana, que será assi-
nado na tarde de hoje pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio ás 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae/RS) e pela Abicalça-
dos. O ato de contratualiração 
da governança dessa inicia-
tiva, que tem como grande 
centro as unidades de forne-
cimento industrial (UFIs), mas 
reflete em toda a cadeia do 
setor da região, será realizado 
na sede da Abicalçados, em 
Novo Hamburgo. 

Taxa aos calçados 
chineses vence 
em março
Uma das principais aliadas da 
indústria calçadista brasileira 
contra a sempre temida con-
corrência dos produtos chi-
neses tem data para acabar. 
No próximo dia 5 de março, 
vence a barreira antidumping, 
instituída em 2010 pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
(Mdic) e que sobretaxa cada 
par importado daquele país 
em US$ 13,85. A data tam-
bém marca o prazo para que 
a pasta se posicione a res-
peito da investigação para a 
renovação do direito, pedido 
protocolado pela Abicalçados. 
O presidente-executivo da 
entidade representativa do 
setor, Heitor Klein, demonstra 
otimismo a respeito da pror-
rogação da sobretaxa. “Do 
ponto de vista técnico, temos 
certeza de que existem evi-
dências muito claras da práti-
ca de dumping”, afirma.

Argentina promete 
liberar produtos 
brasileiros e anima 
calçadistas
A Argentina prometeu eliminar 
em 15 meses todas as barreiras 
à importação de produtos bra-
sileiros. O país tinha recorrido de 
uma determinação da Orga-
nização Mundial do Comércio, 
mas agora diz que vai acatar a 
decisão. Caso não o faça, outros 
países podem retaliar a entra-
da de produtos argentinos sem 
contrariar a OMC. Em 2011, 
chegamos a exportar o equiva-
lente a US$ 189,8 milhões para 
a Argentina, número que caiu 
a US$ 79,45 milhões no ano 
passado. O calçado brasileiro 
já chegou a representar 70% 
do total comprado do exterior 
por aquele mercado, espaço 
que foi tomado pelos asiáticos. 
Hoje, apenas 25% dos calçados 
comprados pela Argentina são 
brasileiros. – conta o presiden-
te-executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Cal-
çados, Heitor Klein.

Janeiro tem queda 
nos embarques de 
calçados, mas 2015 
deve ser promissor
O primeiro mês de 2015 regis-
trou US$ 72,27 milhões em pa-
res de calçados exportados para 
o exterior. Uma queda de 22,2% 
em relação ao mesmo mês do 
ano anterior, que alcançou US$ 
92,95 milhões. Foram quase 11 
milhões de pares embarcados 
no período. Embora o ano inicie 
com um número negativo, o 
mês de janeiro tradicionalmen-
te representa uma época de 
negócios menos promissores. 
Para o presidente-executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, 
infelizmente os dados negati-
vos confirmam as previsões da 
temporada passada. “Somente 
por volta de abril ou maio serão 
feitos os primeiros embarques 
ao exterior, resultado das nego-
ciações em feiras como a GDS, 
na Alemanha, e Micam, na 
Itália”, diz. 

abi na mídia

Jornal do Comércio - Porto Alegre Quarta-feira,
18 de fevereiro de 2015
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Taxa aos calçados chineses vence em março
Abicalçados confia na prorrogação damedida antidumping que fixou a cobrança deUS$13,85 a sapatos importados

Ainda em fase de planeja-
mento, o Plano Nacional de Ex-
portação tem criado mais des-
confianças do que interesse entre
os empresários. Sem tocar em
questões como câmbio e desone-
rações - retirada das linhas ini-
ciais de planejamento depois das
dificuldades de negociação com
a equipe econômica -, o plano se
concentra em linhas genéricas de
melhoria do ambiente de negó-
cios e no desenvolvimento de 37
mercados prioritários. Na lista,
classificados como mercados es-
peciais, Argentina, Turquia e Irã.

O plano tem, por enquanto,
seis pilares, quase todos com o
objetivo de melhorar o acesso a
mercados, mas sem mexer na ar-

recadação do governo. Trata, por
exemplo de ampliar a promoção
comercial, com mais missões
com “elevada representação go-
vernamental” e fortalecimento
da “imagem Brasil”, de aumentar
o acesso aos mercados com acor-
dos comerciais, de investimento,
diminuir as barreiras às expor-
tações e aumentar a utilização
de ferramentas de apoio ao ex-
portador, além de garantias de
financiamento - em que propõe a
entrada dos bancos privados no
crédito ao exportador.

Com pouco espaço para
atender os principais pedidos
da indústria, as desonerações, o
Ministério do Desenvolvimento
trabalha com a ideia de ajudar

os empresários a entrar e am-
pliar sua presença em mercados
já conhecidos e outros que ainda
precisam ser consolidados.

Na América Latina, por
exemplo, o plano aponta para a
abertura do mercado da Repú-
blica Dominicana para a moda
brasileira e a possibilidade de
consolidar as exportações de
máquinas e equipamentos para
a Colômbia e Cuba. Na África,
mira em abrir os mercados de
Moçambique, Quênia, Tanzânia,
Argélia, Egito, Arábia Saudita e
Irã, entre outros, para os segmen-
tos de máquinas, equipamentos,
alimentos, bebidas e moda.

Para isso, a aposta seria in-
vestir em “inteligência de mer-

cado”, usando pesquisas de mer-
cado customizadas para grandes
empresas com grande potencial
exportador, estudos para traçar o
perfil econômico e comercial dos
mercados e apontar oportunida-
des, e mapear as características
dos setores exportadores e iden-
tificar oportunidades no exterior.

A visão do governo é de que
precisa melhorar o ambiente de
negócios, mas cabe aos empre-
sários brasileiros ajudarem na
busca de oportunidades lá fora.
A maior queixa da indústria, no
entanto, é a falta de competitivi-
dade no exterior, com múltiplas
causas, nenhuma delas atacada
diretamente pelo plano.

Não há novas desonerações

e nem mesmo a garantia de que
as existentes - e citadas no plane-
jamento, como o Reintegra - se-
rão mantidas. Parte do governo
avalia que as desonerações ado-
tadas até hoje pouco ou nenhum
resultado tiveram e, com o real
desvalorizado ante o dólar, te-
riam ainda menos efeito.

Durante a última reunião do
CNDI, o ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio,
Armando Monteiro, defendeu
fortemente a alíquota de 3% do
programa, que devolve parte
dos créditos tributários aos ex-
portadores, mas ganhou apenas
um aliado, o presidente da Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI), Robson de Andrade.

Guilherme Daroit
daroit@jornaldocomercio.com.br

Uma das principais aliadas da indús-
tria calçadista brasileira contra a sempre
temida concorrência dos produtos chine-
ses tem data para acabar. No próximo dia
5 de março, vence a barreira antidum-
ping, instituída em 2010 pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (Mdic) e que sobretaxa cada
par importado daquele país em US$ 13,85.

A data também marca o prazo para
que a pasta se posicione a respeito da re-
novação do direito, pedido protocolado
pela Associação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados).

O presidente executivo da entidade
representativa do setor, Heitor Klein, de-
monstra otimismo a respeito da prorro-
gação da sobretaxa. “Do ponto de vista
técnico, temos certeza de que existem evi-
dências muito claras da prática de dum-
ping, e de que as circunstâncias que lá em
2010 determinaram a aplicação do direito
ainda continuam existindo”, afirma.

Entre as evidências que configuram
o dumping estão a constatação de que os
calçadistas chineses praticam um preço
menor na exportação do que o exercido
em seu mercado interno, e de que essa es-

tratégia, causadora de concorrência desle-
al, prejudica a indústria do país importa-
dor. A comprovação dessas práticas levou
à instituição provisória de uma sobretaxa,
na época de US$ 12,47 por par, em 2009,
antes de ser efetivada com o novo valor
vigente desde março de 2010.

Os primeiros passos para a renovação
da medida foram dados em outubro do
ano passado, quando a Abicalçados pro-
tocolou, junto à Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), órgão do Mdic, um estu-
do próprio com dados que, na sua ótica,
comprovam a prática de dumping. São
informações tanto a respeito do mercado
brasileiro quanto de outros países que
concorrem nos mercados internacionais.

Desde então, conta Klein, foram rea-
lizadas três reuniões com a área técnica
da Secex, com o objetivo de esclarecer
pontos sobre o relatório. Em 26 de dezem-
bro, os novos dados solicitados pela secre-
taria foram protocolados em documento
complementar. Agora, resta ao Mdic se
posicionar a respeito da abertura ou não
de um processo de estudo a ser realizado
pelos técnicos federais, decisão que tem
de acontecer impreterivelmente até o pró-
ximo dia 5 de março.

Caso decida pela abertura do estudo,
como a Abicalçados acredita que aconte-

ça, o órgão federal terá até o fim do ano
para concluir, enfim, se considera válida
ou não a renovação do direito. Para fun-
damentar a decisão, até lá serão aplicados
questionários e, em alguns casos, visitas
aos importadores nacionais e aos expor-
tadores chineses, além de consultas fei-
tas por audiências públicas. “São dadas
condições para que todos os interessados
se manifestem e coloquem argumentos a

respeito de suas posições”, afirma o presi-
dente executivo da Abicalçados.

Se aceita, os pormenores da medida,
como prazos e um provável novo valor
da sobretaxa, também serão decididos a
partir da base recolhida pelo estudo téc-
nico do Mdic. Até que haja uma definição,
o direito original, de US$ 13,85 por par
importado, instaurado em 2010, continua
valendo de forma provisória.

Pelo menos nas estatísticas
oficiais, o processo antidumping
gerou resultados. Em 2008, últi-
mo ano sem a sobretaxa, as im-
portações de calçados chineses
no Brasil somaram US$ 218,7
milhões, dado que teve queda
brusca para US$ 54,93 milhões
em 2010, primeiro ano já com a
medida permanente em vigor.
Desde lá, a estatística oficial tem
se mantido relativamente está-
vel. Em 2014, as importações de
pares produzidos na China totali-

zaram US$ 53,06 milhões. “Teve
um impacto positivo, mas não foi
absoluto, porque não conseguiu
diminuir a entrada de calçados
estrangeiros, que era o propósito
inicial”, argumenta o presidente
da Abicalçados, Heitor Klein. A
afirmação, que à primeira vista
pode parecer estranha se con-
frontada com as estatísticas, tem
explicação. Desde a instituição da
taxa, os principais importadores,
que englobam redes de varejo,
tradings e até mesmo indústrias

brasileiras que complementam
suas linhas com calçados estran-
geiros, encontraram alternativas.

Em 2014, por exemplo, os
dois mercados mais representati-
vos nas importações de calçados
terminados – a China foi o ter-
ceiro - foram Vietnã (US$ 323,47
milhões) e Indonésia (US$ 111,83
milhões), países que antes dame-
dida antidumping representavam
parcelas ínfimas do dado. Outros
países asiáticos sem tradição na
indústria também se tornaram

relevantes na estatística, suposta-
mente graças a prática da trian-
gulação, em que essas nações
apenas reetiquetam calçados de
origem chinesa.

A esse processo, que já foi
mais forte e estaria, agora, sen-
do mais controlado pelo governo
brasileiro, segundo Klein, tam-
bém alia-se outra estratégia, de
trazer ao Brasil os calçados em
partes separadas (solado e cabe-
dal). “Para fugir da taxa, impor-
tam essas partes desmontadas e

aqui só aplicam uma operação
simples de colagem”, conta Klein.

As tentativas de conter esse
fenômeno não tiveram êxito. Em
2012, o Mdic chegou a aprovar
uma sobretaxa de 182% sobre a
importação de partes, mas libe-
rou da medida mais de 90 impor-
tadores. Na prática, apenas um
importador, que não respondeu
aos questionários da investiga-
ção, não ficou isento, e, por isso,
a própria Abicalçados acabou so-
licitando a revogação da medida.

Em quatro anos, ação reduziu as entradas de US$ 218,7milhões para US$ 53,06milhões

Plano Nacional de incentivo à exportação prevê desenvolvimento de 37 mercados prioritários
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CONSELHO DELIBERATIVO

GDS deve gerar mais 
de US$ 8,7 milhões 
em negócios para 
brasileiros
Uma retomada em grande 
estilo. Assim pode ser definida 
a participação de 26 marcas 
brasileiras de calçados na fei-
ra internacional GDS - Glo-
bal Destination for Shoes & 
Acessories, que aconteceu em 
Düsseldorf, na Alemanha, entre 
os dias 4 e 6 de fevereiro.  A 
participação marca o primeiro 
grande evento no país europeu 
como mercado-alvo do progra-
ma de apoio às exportações de 
calçados Brazilian Footwear 
para o biênio 2015/2016. Con-
forme levantamento realiza-
do pela Abicalçados, gestora 
do Programa realizado com o 
apoio da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), a 
expectativa de negócios - so-
mados os realizados in loco e os 
alinhavados durante a feira - é 
de mais de US$ 8,7 milhões. 

APESAR DE ES-
TARMOS OTIMIS-
TAS QUANTO À 
EXTENSÃO DO 
DIREITO ANTI-
DUMPING, VISTO 
QUE AS CONDI-
ÇÕES DE MERCA-
DO PERMANECEM 
AS MESMAS, NÃO 
PODEMOS NEGAR 
A EXPECTATIVA 
QUANTO AO PA-
RECER DA 
SECEX
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especial

Foi  publicado no Diá-
rio Oficial da União do 

último dia 2 de março, a 
circular da Secretaria de 
Comércio Exterior relativa 
à abertura de investigação 
para a revisão do direito 
antidumping aplicado so-
bre as importações de cal-
çados da China. Conforme 
a circular, a investigação 
deverá ser concluída em 
dez meses, sendo que o 
direito atualmente apli-
cado continuará em vi-
gor durante este período.  
Para a Abicalçados, será 
um período de expectati-
va, já que a abertura do 
processo não garante que 
o direito será estendido.  
Durante o ínterim, as par-
tes envolvidas serão cha-
madas à discussão. 

Para o presidente-execu-
tivo da Abicalçados, Heitor 
Klein, a notícia é anima-
dora, embora não garanta 
a extensão do mecanismo 
de defesa comercial em 
vigor desde 2009. “Nos 
próximos dez meses serão chamadas as partes envolvidas para 
a discussão, de forma que ainda não existe uma garantia de 
que o mesmo será efetivamente estendido ao final do proces-
so. Estamos dando um primeiro passo”, explica, acrescentando 
que, por outro lado, será garantida a aplicação da sobretaxa 
atual durante o intervalo de tempo, o que tranquiliza a in-
dústria. Segundo o executivo, as condições de mercado são 
as mesmas de seis anos atrás, quando o direito foi concedido 
de forma provisória em meio a uma avalanche de produtos 

ANTIDUMPING CONTRA 
CALÇADO CHINÊS 
DEVE SER ESTENDIDO
Prazo para o processo de investigação é de dez meses, período em que a 
sobretaxa atual continuará em voga

Atualmente, quem olha para setor calçadista dos Estados Uni-
dos, responsável, em 2008, pela produção de apenas 14,4 
milhões de pares anuais no segmento de calçados não de bor-
racha, hoje dominado pelas importações, principalmente, chi-
nesas, que chegam a ocupar mais de 87% do consumo nacional 
daquele país, não poderia imaginar que, 47 anos atrás, aquele 
mesmo território atingia a sua produção recorde, 642,4 mi-
lhões de pares não de borracha produzidos. O segredo do de-
sastre, hoje, é bem evidente, remete ao final da década de 70 
e início da de 80, quando após alguma resistência, o governo 
americano abriu completamente as portas para as importações 
de calçados de origem asiática.

Efetivamente, até o início dos anos 90, a utilização de medidas 
de Defesa Comercial se restringia a um círculo limitado de países. 
Contudo, em 1994, finalizada a Rodada do Uruguai, emergiram 
como consectários à criação da OMC, os Acordos Antidumping, 
de Salvaguardas e Subsídios e medidas compensatórias. A partir 
desse momento se observou a popularização destas ferramentas. 
Dentre as medidas de Defesa Comercial, destaca-se as medi-
das antidumping, concebidas para neutralizar as importações 
de produtos com o preço de exportação inferior ao valor normal 
praticado dentro do mercado interno do país exportador.

No cenário brasileiro, é possível afirmar que a investigação da 
prática de dumping sobre as importações para o Brasil de cal-
çados oriundos da República Popular da China, iniciada em de-
zembro de 2008, foi um caso marcante para a defesa comercial 
brasileira e emancipatório para a indústria calçadista, tendo em 
vista que, após árdua batalha travada contra grandes empre-
sas multinacionais com interesses contrários ao fortalecimento 
do setor calçadista brasileiro, em março de 2010, foi aplicado o 
direito antidumping definitivo na alíquota de US$ 13,85 por par 
sobre as importações brasileiras de calçados originárias da China.

Apesar do êxito alcançado na investigação antidumping, que 
possibilitou a construção de um cenário menos nocivo à indús-
tria nacional, restou permanente a vigília do setor calçadista 
brasileiro em relação à entrada de calçados importados a um 
custo desleal, pois, tão logo publicada a aplicação de direitos 
antidumping provisórios sobre os calçados chineses, em setem-
bro de 2009, pôde-se constatar, em menor grau, a entrada 
no país de calçados de outras origens igualmente agressivas, 
assim como, a importação de calçados com fortes indícios da 
prática de circunvenção - calçados chineses maquiados com 
a declaração de origem de outros países com o objetivo pri-
mordial de elidir o pagamento dos direitos antidumping. Na 
esteira destas claras afrontas à legislação aduaneira brasileira, 
conseguiu-se expurgar as exportações da Malásia, que serviam 
de mero trampolim às exportações chinesas, até o fechamento 
das portas à fraude alfandegária.

Cônscio da responsabilidade da Abicalçados com o setor calça-
dista brasileira e ciente que o direito antidumping se extinguiria 
no início deste mês, a entidade pavimentou a abertura do pro-
cesso de revisão dos direitos de forma a mantê-los por adicionais 
cinco anos, após o término do processo de revisão, iniciado com a 
publicação da Circular Secex nº 09, no dia 2 do mês corrente. No 
interregno entre a abertura e o encerramento da investigação, 
ora em andamento, os direitos antidumping continuarão a viger 
e desta forma protegerão a indústria local da agressão chinesa 
ao mercado brasileiro. Caso a entidade tivesse se mantido inerte, 
os direitos estariam extintos a partir do dia 5 de março de 2015. 

* Consultor da Abicalçados

PELA DEFESA 
DA INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE 
CALÇADOS
Adimar Schievelbein* 

OLHAR DE ESPECIALISTA

2007 - US$ 148,87 milhões

2008 - US$ 218,7 milhões (46,9%)

2009 - US$ 183,56 milhões (-16,1%)

2010 - US$ 54,93 milhões (-70,1%)

2011 - US$ 70 milhões (27,4%)

2012 - US$ 58,72 milhões (-16,1%)

2013 - US$ 60,1 milhões (2,3%)

2014 – US$ 53 milhões (-11,7%)

IMPORTAÇÕES DE 
CALÇADOS DA 
CHINA AO BRASIL

chineses que soterrava a 
indústria nacional de cal-
çados.  “Antes da sobre-
taxa, as importações da 
China chegavam a mais 
de US$ 218 milhões, nú-
mero que caiu a cerca de 
US$ 50 milhões”, destaca 
o executivo.

Conforme levantamento 
realizado pela Abicalçados 
e apresentado à Secretaria 
de Comércio Exterior, órgão 
ligado ao Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) 
responsável pelo parecer fi-
nal, caso a medida não seja 
estendida, a indústria na-
cional terá forte impacto na 
competitividade.  “Simples-
mente é impossível compe-
tir com o calçado produzido 
na China”, frisa Klein.

O consultor da Abicalça-
dos, Adimar Schievelbein, 
ressalta que, caso não 
tivessem sido impostos 
os direitos antidumping 
sobre a origem mais pre-

dadora, o volume das importações chinesas atualmente gra-
vitaria perto dos 100 milhões de pares anuais, com um preço 
médio 60% inferior ao ofertado pela indústria local. “Além 
de ter que acomodar um volume crescente tão significativo 
de calçados, o baixo preço praticado balizaria os preços da 
indústria nacional no seu próprio mercado, tirando, portan-
to, qualquer chance de rentabilidade à indústria calçadista 
brasileira, comprometendo mortalmente a sua perspectiva 
de crescimento”, comenta.

Histórico
O direito antidumping foi, provisoriamente, aplicado em se-
tembro de 2009. Na época a sobretaxa ao produto chinês 
ficou em US$ 12,47 por par importado, valor corrigido para 
US$ 13,85 a partir de março de 2010, quando ocorreu a ado-
ção definitiva do mecanismo de defesa comercial. Conforme 
a Abicalçados, caso o direito seja revogado ao final do pro-
cesso, as importações de calçados chineses podem retornar 
com ainda mais força ao mercado brasileiro, trazendo danos 
irreparáveis às produtoras nacionais. 
 
Dumping
Considera-se que há prática de dumping quando uma empre-
sa exporta um produto a preço inferior ao preço normal de 
mercado. O direito antidumping tem como objetivo evitar que 
as produtoras nacionais sejam prejudicadas por importações 
realizadas a preços de dumping, prática considerada desleal 
nos termos de comércio em acordos internacionais.

Atualmente a China produz mais de 10,6 bilhões de pares por 
ano, exportando 8,3 bilhões deles. A participação chinesa nas 
exportações mundiais de calçados chega a mais de 72%.
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Sede da entidade calçadista recebeu cerimônia de formalização do Projeto Desenvolver o Arranjo Produtivo do Calçado nos Vales do Sinos e Paranhana

ABICALÇADOS E SEBRAE FIRMAM PARCERIA 
PARA DESENVOLVIMENTO DE MPES

FIMEC MOSTRARÁ NOVIDADES DO 
COMPLEXO DO COURO E CALÇADO

FEIRA 
CALÇADISTA 
APOSTA NOS 
MERCADOS 
DO NORTE E 
NORDESTE

O dia 26 de fevereiro marcou a 
celebração de mais uma pro-

fícua parceira entre a Abicalçados 
e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae/RS). Na oportunidade, na sede 
da entidade calçadista, foi firma-
do o Projeto Desenvolver o Arran-
jo Produtivo do Calçado nos Vales 
do Sinos e Paranhana, que tem 
como premissa o aprimoramento 
técnico e gerencial de micro e pe-
quenas empresas que prestam ser-
viços a indústrias de calçados das 
regiões de abrangência do projeto.  
 
Na ocasião, o consultor jurídico da 
Abicalçados, Rogério Dreyer, des-
tacou a importância do projeto e a 
parceria entre as entidades da ca-
deia calçadista – além da Abicalça-
dos, que fornece apoio institucional, 
são apoiadores o Instituto Brasileiro 
de Tecnologia do Couro, Calçado e 

Artefatos (IBTeC), o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial do Rio 
Grande do Sul (Senai-RS), o Instituto 
By Brasil e o Instituto André Rafael 
Bundchen – para as indústrias de 
calçados. “Fico feliz com o nível de 
profissionalismo alcançado, algo que 
não existia tempos atrás. Ações como 
esta, de promoção da eficiência e 
produtividade são cada vez mais fun-
damentais no contexto atual do mer-
cado”, comentou. 

Aprimoramento
O gerente regional do Sebrae, Marco 
Copetti, e a gestora de projetos da 
instituição para as regiões do Sinos, 
Caí e Paranhana, Carolina Strack 
Rostirolla, apresentaram os resulta-
dos do projeto anterior, realizado nos 
anos de 2013 e 2014. Com o objetivo 
de desenvolver a cadeia produtiva em 
todos os seus elos, focando na efici-
ência dos processos, a iniciativa tra-

balhou com mais de cem unidades de 
fornecimento para grandes indústrias 
de calçados das regiões dos vales do 
Sinos e Paranhana. No total foram 
ministrados 54 cursos, dadas 6.723 
horas de consultorias, realizadas três 
rodadas de negócios entre fornece-
dores e indústrias, promovidas 30 
palestras técnicas e uma série de 
reuniões de resultados e análises 
críticas dos indicadores. Segundo 
Carolina, o lucro líquido médio das 
micro e pequenas empresas partici-
pantes cresceu mais de 12% no pe-
ríodo, mais do que a meta estipulada 
pelo programa, de 4,8%. 

Próximos passos
O Projeto seguirá na mesma linha de 
atuação, com ênfase no aprimora-
mento técnico e gerencial das micro e 
pequenas empresas e a satisfação das 
necessidades das 13 âncoras inscritas 
– indústrias que utilizam os serviços 

das unidades de fornecimento. O pro-
jeto prevê diagnóstico das MPEs par-
ticipantes, implantação de ferramen-
tas representadas por indicadores de 
desempenho, consultorias e avaliação 
de resultados. 

Para o biênio 2015/2016, o proje-
to será realizado com 60 a 80 uni-
dades de fornecimento de quatro 

grandes empresas-âncoras - Luz da 
Lua, Usaflex, Ramarim e ZZSAP - e 
de nove médias empresas-âncoras 
- ESB Calçados, IBL Calçados Ei-
reli, Calçados Graziela, Jaise Cal-
çados, Calçados Viadei, Zenglein & 
Cia, Henrich & Cia, Roxci Indústria, 
Comércio e Assessoria Empresarial 
e Vercelli Indústria e Comércio de 
Calçados Eireli.

A edição 2015 da Fimec, que será realizada de 
17 a 20 de março, reunirá cerca de 1,2 mil mar-
cas nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/
RS. Serão aproximadamente 600 expositores do 
Brasil e também de outros países apresentando 
os principais lançamentos e novidades em produ-
tos 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 considerada a segunda maior feira 
mundial do segmento. “A Fimec será novamen-
te um momento importante, refletindo também 
o que aconteceu durante a Zero Grau, em Gra-
mado/RS, e a Couromoda, em São Paulo. Temos 
como principal característica a possibilidade de 
reunir em um mesmo ambiente todo o complexo 
coureiro-calçadista e isto é um diferencial para 
quem precisa otimizar tempo e recursos”, afirma 
o diretor-presidente da Fenac, Elivir Desiam.

Em 2014 passaram pela feira representantes de 
40 países, reforçando a sua internacionalização 
e importância, já que a maioria dos profissionais 
que participam do evento é reconhecida pelo po-

der de decisão quanto a compras e investimentos. 
“Quem atua no setor precisa estar aqui. Temos 
muitas oportunidades de mercado e as empresas 
precisam, obrigatoriamente, ficar por dentro das 
novidades. Serão quatro dias de intensa movimen-
tação e de uma grande troca de informações”, 
acrescenta Desiam.

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor 
Klein, ressalta a importância da feira para o se-
tor calçadista nacional. “A Fimec, como tradi-
cionalmente, deve refletir o momento, servindo 
como um termômetro preciso da situação atu-
al do setor calçadista nacional. Se a Fimec for 
de bons resultados, ganhamos todos da cadeia 

produtiva. Sinal de que dias melhores virão em 
2015”, aponta.

Fábrica Conceito
Durante a mostra acontece mais uma edição da 
Fábrica Conceito. A iniciativa visa mostrar, na prá-
tica, os produtos que estarão em exposição durante 
a Fimec. Para a sexta edição do projeto, a novidade 
é a ampliação da área física dentro dos pavilhões, 
assim como a sua estrutura, que contará com cer-
ca de 60 empresas parceiras e aproximadamente 
50 profissionais atuando na linha de produção. O 
projeto é resultado de uma parceria entre o Insti-
tuto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e 
Artefatos (IBTeC), a Coelho Assessoria Empresarial 
e a Fenac. Na linha de calçados masculinos serão 
produzidos dois modelos de sapato social e outros 
dois de modelo esportivo, da marca Pegada. No fe-
minino, serão fabricados dois modelos de sapatilhas 
e dois de scarpins da empresa Mulher Sofisticada, 
com sede em Três Coroas. A projeção é de que a 
Fábrica Conceito 2015 produza em torno de 1,4 
mil pares, sendo a maior parte deles doados para 
instituições filantrópicas e para os projetos sociais 
da Prefeitura de Novo Hamburgo.

Entre os dias 9 e 11 de março acontece, no 
Centro de Convenções de Natal/RN, mais 
uma edição da feira calçadista 40 Graus. 
Promovida pela Merkator, que também pro-
move o SICC e a Zero Grau, no Rio Grande do 
Sul, a mostra terá 100 expositores que devem 
receber 4,5 mil visitantes, a maioria das re-
giões Norte e Nordeste.
 
A 40 Graus é promovida pelo Merkator com 
o apoio dos seguintes sindicatos: Sindicato da 
Indústria de Calçados de Estância Velha, Sin-
dicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sin-
dicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, 
Sindicato da Indústria de Calçados de Novo 
Hamburgo, Sindicato da Indústria de Calçados 
de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados 
de Sapiranga e Sindicato da Indústria de Cal-
çados de Três Coroas.

ABICALÇADOS QUER MANUTENÇÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS
A Abicalçados está mobilizada junto a enti-
dades empresariais pela manutenção do valor 
do pagamento de 1% sobre o faturamento das 
empresas calçadistas, medida que substituiu a 
contribuição de 20% sobre a folha de pagamen-
to para o INSS em 2011. No final de fevereiro, 
o Governo Federal publicou Medida Provisória 
(669/2015) que aumentaria o índice de cobran-
ça para 2,5%, o que gerou reações imediatas por 
parte da classe empresarial. Na semana seguin-
te, no dia 3 de março, o presidente do Sena-
do, Renan Calheiros devolveu a MP, para alívio 

das empresas.  Porém, ainda no mesmo dia, a 
presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso 
um projeto de lei, com urgência constitucional, 
mantendo o teor da medida. Agora o projeto 
segue para aprovação em 90 dias, tendo 45 
dias de prazo para votação na Câmara e ou-
tros 45 para votação no Senado.

Apesar da indefinição sobre o aumento na alí-
quota de contribuição, a Abicalçados ressaltou 
a importância da ação do presidente do Se-
nado e a mobilização da classe empresarial e 

política para frear a medida governamental. 
Segundo o presidente-executivo da entida-
de, Heitor Klein, a indústria não pode pagar 
uma conta pelo descontrole dos gastos pú-
blicos. “A medida é um tiro no pé do Gover-
no Federal, pois prejudica a competitividade 
justamente de quem poderia contribuir para 
o alcance das metas orçamentárias”, disse.   
 
Ainda conforme Klein, a nova alíquota sinaliza 
um retrocesso no processo de desoneração à 
atividade industrial. “A desoneração é muito im-

portante para o setor e está longe de ser uma 
brincadeira cara, como adjetivada pelo ministro 
Joaquim Levy”,  concluiu.
 
Empregos
Klein avalia que o aumento do custo para as 
empresas pode afetar o nível de empregos no 
setor, em queda desde o ano passado, quando 
foram fechados quase 19 mil postos de trabalho. 
“Infelizmente, a medida arrecadatória do Gover-
no Federal deve influenciar negativamente na 
geração de postos de trabalho”, lamenta.
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A manhã do dia 11 de fevereiro marcou a apre-
sentação da Missão Moda no Japão, promovida 
pela Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tação e Investimentos (Apex-Brasil). O encon-
tro, que introduziu um estudo do setor fashion 
realizado em Tóquio, no Japão, em outubro do 
ano passado, foi conduzido pelos representan-
tes do projeto César Moreira e Clara Santos. A 
pesquisa teve como objetivo principal desco-
brir as possibilidades de negócios entre Brasil 
e Japão com relação ao segmento calçadista. 
 
Como forma de analisar o comportamento dos 
japoneses em relação à moda, diversos aspec-
tos foram considerados no estudo da missão, 
entre eles questões de gênero e poder de com-
pra. De acordo com os dados apresentados, o 
percentual de força de trabalho é de 84% para 
os homens e 16% para as mulheres, e o maior 
poder aquisitivo voltado para o consumo de rou-
pas e sapatos se concentra em faixas etárias 
mais elevadas, entre 60 e 80 anos. Além dis-
so, os japoneses costumam consumir de 10 a 
20 peças por estação. “No Japão, ao comprar, 

o mais importante é a empatia e a percepção 
de valor do produto. Eles compram o conceito e 
são aficcionados por detalhes”, explica Moreira, 
acrescentando que o consumidor japonês é ex-
tremamente exigente, bem informado e sempre 
compara preço e qualidade.

O estudo aponta que os principais produtos 
brasileiros com entrada no comércio japonês 
são artigos de moda praia, chinelos, cosmé-
ticos e calçados. “No Japão, o custo-benefí-
cio do vestuário brasileiro não é considerado 
bom, porém, o do calçado sim. Eles apreciam 
a qualidade desse setor”, pontua Moreira, 
indicando que os japoneses possuem algu-
mas dúvidas com relação à credibilidade e 
ao cumprimento de prazos dos brasileiros, 
mas que esse cenário está se modificando. 
 
Lifestyle
O lifestyle brasileiro, que exalta uma vida sau-
dável e descontraída, foi ressaltado na pes-
quisa como sendo um dos fatores de interesse 
dos japoneses. Entre os hábitos de consumo 

destacados na Missão Moda, enquadra-se 
a identificação com tendências de mercado 
com aspecto natural e orgânico, quesitos que 
lembram o Brasil. A Missão de Moda pontuou 
como o calçado tupiniquim sobressai entre os 
japoneses, concluindo que a preferência é por 
calçados fáceis de calçar e sandálias de dedo. 
A numeração brasileira com mais saída é do 
35 ao 38, sendo que o tamanho do calçado, 

no Japão, é mais detalhado, tendo variação de 
0,5 cm entre um número e outro. Além disso, 
artigos sem couro e sandálias no estilo resort 
têm potencial de colocação do comércio. Ao fi-
nalizar, Moreira deu a dica aos interessados em 
alianças com o Japão: “Forme vínculos e sejam 
amigos dos distribuidores, eles são grandes 
aliados e, mesmo com o fuso horário, sempre 
deve haver disponibilidade de atendimento”.
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ARGENTINA OUVE OMC E 
PROMETE FACILITAR COMÉRCIO

MISSÃO MODA NO JAPÃO É APRESENTADA NA ABICALÇADOS

GOVERNO REDUZ 
ALÍQUOTA DO 
REINTEGRA

LANÇADO PROGRAMA PARA 
DESBUROCRATIZAR ABERTURA E 
FECHAMENTO DE EMPRESAS

No momento em que o cenário parece estar cada vez 
mais afeito para a exportação, com a valorização do dó-

lar e a recuperação econômica de importantes mercados, uma 
notícia trouxe alívio para os calçadistas que, apesar das que-
das no varejo doméstico, nutrem otimismo quando aos em-
barques internacionais. A notícia é de que a Argentina ouviu 
a Organização Mundial do Comércio (OMC), que em setembro 
passado havia decidido que o governo de Cristina Kirchner 
deveria eliminar as barreiras às importações. Para os calçadis-
tas, que vêm sofrendo com as barreiras impostas desde 2012, 
a decisão pode abrir um novo horizonte para exportadores que 
já haviam desistido daquele mercado por conta da imprevisibi-
lidade nas negociações. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, ressalta 
que a medida deve dar um novo ânimo para exportadores de 
calçados que haviam desistido do mercado argentino devido aos 
constantes cancelamentos gerados pelos atrasos nas liberações 
das licenças. Segundo ele, a Argentina, que ainda é o segundo 
maior mercado do produto verde-amarelo, vem perdendo força 

entre os destinos das exportações de calçados ano após ano. 
“Em 2011 chegamos a exportar o equivalente a US$ 189,8 mi-
lhões para a Argentina, número que caiu a US$ 79,45 milhões 
no ano passado. O calçado brasileiro já chegou a representar 
70% do total comprado do exterior por aquele mercado, espaço 
que foi tomado pelos asiáticos. Hoje, apenas 25% dos calçados 
comprados pela Argentina são brasileiros”, lamenta o executivo. 

Queda
Conforme levantamento da Abicalçados, em 2014 as exporta-
ções para a Argentina caíram ao pior patamar desde o calote 
argentino no início da década passada. A queda chegou a 34,5% 
frente a 2013, quando os embarques geraram US$ 121,4 milhões. 
Já as importações argentinas de calçados do resto do mundo, no-
tadamente dos asiáticos, cresceram 11%, para US$ 182 milhões. 
Para Klein, a normalização do fluxo de comércio, mesmo em meio 
à crise econômica pela qual passa o país vizinho, pode represen-
tar um aumento nos embarques para lá, recuperando um pouco 
do espaço perdido nos anos recentes. 

Tempo
Por outro lado, os calçadistas ressaltam que, de acordo com as 
regras da OMC, a Argentina poderá levar até 15 meses retirar 
integralmente as barreiras. “Nós aguardamos ansiosos desde 
2012. A decisão da OMC comprova que estávamos certos na 
nossa luta pela normalização do comércio frente ao absurdo 
das restrições impostas ao produto brasileiro pelo país vizinho”, 
conclui o executivo.

Foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) do dia 
27 de fevereiro, o Decreto nº 8.415/2015, que, mais uma vez, altera a 
regulamentação do Reintegra, regime que devolve parte dos resíduos 
tributários remanescentes na cadeia de produção de bens exporta-
dos. O atual Decreto revoga o anteriormente publicado em setembro 
de 2014, que tinha alíquota de ressarcimento de 3% para os bens ex-
portados. A partir de março, a alíquota passará a ser de 1%, passando 
para 2% a partir de janeiro de 2017 e 3% após 1º de janeiro de 2018. 

Imprevisibilidade
Foi ainda determinado que ato do Poder Executivo poderá rever as 
alíquotas acima mencionadas, conforme a evolução macroeconômi-
ca do País. Para a Abicalçados, além de diminuição da restituição em 
um período difícil para o setor calçadista, a insegurança quanto a 
possíveis novas alterações prejudica a atividade. “A indústria precisa 
de regras claras para produzir com tranquilidade. As constantes alte-
rações só prejudicam o planejamento das empresas”, disse. 

Foi apresentado, no último dia 26 de fevereiro, em cerimô-
nia realizada no Palácio do Planalto, o Programa Bem Mais 
Simples, que tem o objetivo de desburocratizar a abertura 
e fechamento de empresas. A partir de agora, pelo portal 
Empresa Simples (www.empresasimples.gov.br), o usuário 
terá acesso ao serviço de fechamento do empreendimen-
to, sem burocracia. Na ocasião, a presidente da República, 
Dilma Rousseff, e o ministro da SMPE, Guilherme Afif Do-
mingos, ressaltaram a “necessidade de desburocratizar a e 
simplificar o dia a dia dos cidadãos e empresas do Brasil”. 

As novas regras preveem a dispensa de certidões de débitos 
tributários, previdenciários e trabalhistas para as operações 
de baixa de CNPJ. Também estão dispensadas certidões 
para as operações de extinção, redução de capital, cisão 
total ou parcial, incorporação, fusão, transformação, trans-
ferência do controle de cotas e desmembramento.

Conforme o Governo, estima-se que aproximadamente 1,2 
milhão de empresas estão inativas no Brasil. “Temos que 
tirar as empresas que não estão vivas das estatísticas. O 
fechamento facilitado também vai dar outra oportunidade 
para o empresário nos negócios, já que antes era impossível 
fechar uma empresa e começar outro empreendimento”, 
destacou o ministro da SMPE, acrescentando que “se abrir 
uma empresa é difícil, fechar é impossível”. “Vamos come-
çar pelo impossível. Demonstrar que o impossível é possível 
quando se tem vontade política, as ferramentas e o sistema 
certo”, disse. 

O programa possui quatro pontos fundamentais: eliminar 
exigências que se tornaram obsoletas com a tecnologia; 
unificar o cadastro e identificação do cidadão; dar acesso 
aos serviços públicos em um só lugar e guardar informações 
do cidadão para consultas.
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O mês de fevereiro foi de agen-
da cheia para o Brazilian 

Footwear. O Programa apoiou a 
participação de marcas calçadis-
tas brasileiras em importantes pla-

taformas comerciais mundo afora. 
Dentro do projeto Export Thinking, 
as empresas exportadoras puderam 
contar com um serviço completo de 
apoio à promoção comercial, com 

seminários preparatórios, participa-
ção nas feiras IFLS -  International 
Footwear and Leather Show, GDS 
– Global Destination for Shoes & 
Acessories, theMicam, e FN Pla-

tform, além de contar com agendas 
de matchmaking criadas especial-
mente para as necessidades de cada 
empresa. O Brazilian Footwear ain-
da realizou eventos de promoção de 

imagem, o chamado Photocall, na 
Colômbia e na Alemanha (veja mais 
na contracapa). Abaixo um resumo 
do desempenho do Brasil neste mês 
repleto de feiras:

PROGRAMA DE PROMOÇÃO ÀS  EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS,  
DESENVOLVIDO PELA ABICALÇADOS  EM PARCERIA COM A APEX- BRASILbrazilian footwear

FEIRAS GERAM QUASE US$ 14 MILHÕES 
EM NEGÓCIOS IMEDIATOS

theMICAM SHANGHAI RECEBE GRUPO DO BRASIL
Sete marcas brasileiras de calçados participam da theMicam 
Shanghai, que ocorre de 18 a 20 de março, em Xangai, Chi-
na. Democrata, Amazonas Sandals, Sapatoterapia, Bibi, Pe-
gada, Sollu e Toni Salloum participam do evento, que chega 
a sua 5ª edição com muitas novidades. A começar pelo local 
da mostra, que agora será realizada no National Exhibition 
& Convention Center, no distrito de Hongqiao. O espaço é 
considerado atualmente o maior e mais moderno do mun-
do, contando com 1,47 milhão de metros quadrados de área 

total. A outra novidade é que a theMicam Shanghai agora 
ocorre junto com a feira CHIC - China International Fashion 
Fair, que anteriormente era em Pequim. A mostra multisse-
torial reúne empresas da área de moda e chega para agregar 
o leque de expositores.

Para acompanhar o crescimento do evento, o Brazilian 
Footwear, através da ação Export Thinking China, aumen-
tou sua área para esta edição e contará com um lounge 

conceitual para relacionamento. Além da participação na 
theMicam Shanghai, o Export Thinking China terá em sua 
programação um seminário preparatório, na manhã do dia 
17, que irá debater assuntos como tendências do mercado, 
consumo e oportunidades na China bem como o serviço de 
matchmaking realizado pela empresa 3rd Floor. Um dia após 
a feira, a ação ainda propõe visitas ao mercado local, co-
ordenadas pela 3rd Floor. O Brazilian Footwear é realizado 
pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil.

DAVID BARIONI NETO 
ASSUME PRESIDÊNCIA DA APEX-BRASIL

A Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil) tem um 
novo presidente. O executivo David Barioni 
Neto assumiu o cargo no último dia 24 de 
fevereiro em cerimônia na sede da Agência, 
em Brasília, durante a reunião do Conselho 
Deliberativo, que contou com a presença 
do Ministro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC), Armando 
Monteiro, empossado como Presidente do 
Conselho.
 
David Barioni Neto, 56 anos, é administra-
dor de empresas e também é formado em 
Administração em Finanças pela FEA-
-USP. Foi vice-presidente da GOL Linhas 
Aéreas e presidente da TAM Linhas Aé-
reas, cargo ocupado de 2007 a 2009.
 
“Trouxemos para a presidência da 
Apex-Brasil uma pessoa detentora 
de larga experiência no setor priva-

do, que presidiu grandes empresas no Brasil, com 
uma visão e uma compreensão do que representa 
a inserção internacional do Brasil, das circuns-
tâncias externas ao país e de como se operam os 
fluxos de comércio no mundo”, disse o ministro Ar-
mando Monteiro.
 
Segundo Monteiro, “quem define as linhas de atuação 
da Apex-Brasil é o MDIC, daí a vinculação e o con-
trato de gestão entre as duas entidades. Temos con-
fiança no novo presidente, vamos cobrar alinhamento 
das ações a essas diretrizes e acompanhar resultados 
com reuniões ordinárias trimestrais”.
 
Já para o presidente da Apex-Brasil, David Ba-
rioni Neto, a sua experiência no setor privado vai 
contribuir de forma significativa para sua gestão à 
frente da Agência. “Achei que era o momento de 
contribuir de alguma forma com o setor público e 
permeá-lo com uma visão do setor privado para 
que se aproximem. São duas pernas que precisam 
estar alinhadas. O setor privado é muito rápido, o 

que gera um descompasso frente à característica 
mais normativa do setor público. Só conseguire-
mos aumentar as exportações se trabalharmos em 
conjunto. Teremos uma gestão calcada na efici-
ência com uma visão expansionista. Os mercados 
prioritários para este primeiro momento são os Es-
tados Unidos, um parceiro com quem temos apro-
ximação histórica e onde temos dois escritórios da 
Apex-Brasil, América do Sul, pela proximidade e 
vínculos já estabelecidos, Ásia e África”, explicou 
Barioni Neto.
 
Desde 2010, Barioni é presidente do Facility 
Group S.A, cargo do qual se licenciou para assumir 
a presidência da Apex-Brasil. Também se afastou 
de suas funções nos Conselhos Administrativos e 
Consultivos de renomadas organizações como o 
Instituto Ayrton Senna, a rede Pague Menos S.A., a 
LIDE Master (do Grupo João Doria Junior), a Riopar 
S.A. (empresa do Grupo Fretranspor), a Fundação 
Dom Cabral e o Programa de MBA Executivo da 
Universidade de Pittsburgh na América do Sul.
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O primeiro mês de 2015 registrou US$ 72,28 milhões em pares de calçados 
exportados para o exterior. Uma queda de 22,2% em relação ao mesmo mês 
do ano anterior, que alcançou US$ 92,95 milhões. Foram quase 11 milhões de 
pares embarcados no período.

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, infelizmente os da-
dos negativos confirmam as previsões da temporada passada. “Os números 
de janeiro ainda pertencem ao ano que passou, pois somente por volta de 
abril ou maio serão feitos os primeiros embarques ao exterior, resultado das 
negociações em feiras como a GDS, na Alemanha, e Micam, na Itália”, diz. 
Por isso, Klein esclarece que as expectativas para 2015 mantêm-se positivas, 
tendo em vista o patamar mais elevado do dólar e a recuperação econômica 
de mercados importantes, como Estados Unidos e países da União Europeia. 

Destinos
Os Estados Unidos seguem como o principal destino dos calçados tupiniquins, 
comprando, em janeiro, 1,2 milhão de pares, o equivalente a US$ 12,1 mi-
lhões (-18,7% sobre o mesmo período do ano anterior). O segundo colocado, a 
França, comprou 1,96 milhão de pares, correspondentes a US$ 7,68 milhões 
(-6,5%). Já a Rússia, em terceiro lugar, desembolsou US$ 4,19 milhões para 
levar 158,55 mil pares de calçados brasileiros (-47,3%). 

Importações
A boa notícia é que as importações também mantiveram o ritmo de queda 
já observado em dezembro. Em janeiro, os produtos que entraram no País 
registraram queda de 9,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. As 
principais origens dos produtos importados foram Vietnã (US$ 31,89 milhões, 
queda de 21,5% ante janeiro de 2014), Indonésia (US$ 13,4 milhões, alta de 
5,2%) e China (US$ 5,83 milhões, alta de 0,2%).

balança comercial

associados

JANEIRO REGISTRA 
QUEDA NOS EMBARQUES 

Dados preliminares  divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior (MDIC) apontam que as exportações de 

calçados caíram pelo segunda vez no ano. Em fevereiro foi embarcado 

o equivalente a US$ 78,1 milhões, 23,7% menos do que no mesmo mês 

de 2014 (US$ 102,5 milhões). No acumulado do bimestre as expor-

tações bateram em US$ 150,4 milhões, 23% menos do que em igual 

período do ano passado (US$ 195,4 milhões).

PICCADILLY SOBE 
DUAS POSIÇÕES 
NO RANKING DAS 
20 EMPRESAS MAIS 
INOVADORAS DO SUL 

BIBI REALIZA ENCONTRO 
DE FORNECEDORES

Paralelo à comemoração de 60 anos 
de trajetória, a Piccadilly conquistou 

prêmio do Grupo Amanhã em 12º lugar das 
20 empresas mais inovadoras do Sul. Para 
atingir essa colocação, a marca passou por 
um processo rigoroso de avaliação em seis 
dimensões da inovação, se destacando entre 
as mais de 500 companhias participantes.

Há  12 anos esse grupo realiza essa premia-
ção que identifica as 50 companhias do Sul 
que desenvolvem práticas inovadoras e criati-
vas. Este ano a Piccadilly subiu duas posições 
no ranking das 20 empresas mais inovadoras 
do Sul, em relação ao ano passado. “Ficamos 
contentes com mais essa conquista, princi-
palmente porque é a quarta vez consecuti-

va que recebemos esse prêmio. Além disso, 
estamos orgulhosos por passar por todos os 
critérios exigidos e conquistar essa colocação 
em relação às 500 empresas participantes” 
comenta a diretora de marketing, Cristine 
Grings Nogueira.

A pesquisa é realizada em parceria com a 
consultoria especializada Edusys e com o 
apoio da Fundação Dom Cabral. A classi-
ficação final depende da pontuação que a 
empresa atingir em seis eixos da inovação, 
sendo elas: Estrutura e Cultura Organiza-
cional, Ações: Foco no Esforço da Inovação, 
Criatividade e Desenvolvimento Inicial, Tra-
tamento e Orientação à Inovação, Atitude e 
Resultados da Inovação na Organização.

No dia 11 de fevereiro aconteceu o IV En-
contro de Fornecedores da Calçados Bibi, 
no Hotel Swan Tower, em Novo Hamburgo/
RS. O evento acontece anualmente desde 
2012 e esse ano teve como tema a inter-
nacionalização da marca visando o alinha-
mento das estratégias da empresa para o 
ano de 2015 bem como a integração da 
cadeia de fornecedores.

Com 210 participantes, os mais de 80 
fornecedores disputaram o prêmio de 
“Melhores de 2014”. Os vencedores fo-
ram: Jorge Menetzger, da Metalsinos, 
Carlon Brenner, da FCC Ind e Com e Ri-
cardo Abreu, da Endutex.

Na foto, o presidente da Bibi, Marlin Kohlrausch 
entrega o prêmio aos ganhadores.



abinforma - março 20158

eventos

PHOTOCALL MOSTRA A MODA BRASILEIRA 
PARA A IMPRENSA INTERNACIONAL
Uma das novidades do Brazilian Footwear para o 

biênio 2015/2016 já deu no que falar. O Photocall 
reuniu a imprensa internacional e roubou a cena durante 
as feiras IFLS - International Footwear and Leather Show 
e GDS - Global Destination for Shoes & Acessories. Na 
Colômbia, o evento ocorreu no Hotel Marriot um dia an-
tes da IFLS e contou com almoço de relacionamento. Já 
na Alemanha, o Photocall foi realizado no primeiro dia da 
GDS, no tour da imprensa convidada. Lá a ação foi realiza-
da numa das plataformas alugadas pelo BF, com exposição 
de marcas brasileiras, que ficaram durante toda a mostra. 
Além disso, foi realizado desfile diário, chamado de Minuto 
da Fama Brasileiro, e um jantar de relacionamento com a 
imprensa. Confira as imagens.


