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A Abicalçados prepara uma grande festa para a ce-
rimônia de entrega da 3ª edição do Prêmio Direções. 
No evento, que acontecerá no Espaço TAO, em 
Novo Hamburgo/RS, serão conhecidas as empresas 
vencedoras nas categorias Direções Comerciais, 
Direções de Marketing, Direções Industriais, Dire-
ções de Design e Direções Internacionais. São dois 
vencedores por categoria, um de micro/pequeno e 
outro de médio/grande portes. Além das empresas, 
a iniciativa também destaca o jornalista com a me-
lhor matéria setorial em 2014, o melhor projeto de 
sustentabilidade, o sindicato calçadista com maior 
número de empresas engajadas na iniciativa e a 
personalidade do setor. A iniciativa tem o patrocínio 
do Grupo Couromoda e Francal Feiras.

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor 
Klein, acompanhou o presidente do Grupo Couro-
moda, Francisco Santos, em almoço-debate com 
o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. No encon-
tro com mais de 600 empresários, em São Paulo/
SP, Levy destacou que “o ajuste econômico-fiscal 
prevê forte redução das despesas do governo, 
sendo que nossa programação financeira é che-
garmos aos níveis de 2003, com uma redução de 
30% nos gastos”. A palavra de ordem, segundo ele, 
é “disciplina fiscal” 

Desde janeiro no cargo, um dos desafios do minis-
tro é promover os ajustes necessários na econo-
mia para que o País volte a crescer. Em sua pales-
tra “Um Programa Econômico para o Brasil”, Levy 
salientou a importância da união do setor privado, 
governo e sociedade. Segundo ele, o governo está 
se empenhando na diminuição de gastos e redu-
ção das renúncias, visando a retomada da produ-
ção industrial. 

Agora, Equador e Turquia intensificam restrições às importações de calçados. Página 5

Abicalçados lança grade de cursos 2015 em parceria com ESPM e IED. Página 3

O coeficiente de penetração das importações, que 
mede a participação dos produtos importados no 
consumo nacional, bateu recorde e atingiu 22% 
em 2014. Em relação a 2013, houve aumento de 
0,6 ponto percentual. O valor é o mais alto desde 
o início da série histórica, iniciada em 1996. O dado 
é informado pelo estudo Coeficientes de Abertu-
ra Comercial, divulgado em março pela Confede-
ração Nacional da Indústria. O estudo é feito em 
parceria com a Fundação Centro de Estudos de 
Comércio Exterior. O consumo de insumos impor-
tados pela indústria também foi recorde. O índice, 
de 24,2% em 2014, teve aumento de 0,8 ponto 
percentual frente ao ano anterior. Já o coeficiente 
de exportação, que calcula o percentual da produ-
ção exportado, foi de 18,8%, e se manteve estável 
em relação a 2013.
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Com o objetivo de conhecer a percepção dos 
seus associados, a Abicalçados iniciou o envio de 
formulários para as empresas calçadistas ligadas 
à entidade. Conforme a coordenadora de Relacio-
namento da associação, Monalisa Santos, as opi-
niões colhidas sobre imagem, serviços, contatos e 
atuação irão subsidiar a revisão do planejamento 
estratégico da entidade para os próximos dois 
anos.  As solicitações estão sendo disparadas por 
e-mail com o link da pesquisa a ser respondida 
pela direção de cada empresa. 
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Passo em falso
Apesar do saldo positivo em 
janeiro de 2,5 mil empregos no 
Estado e 7,5 mil no país, a gera-
ção de vagas na indústria calça-
dista não chega a ser motivo de 
comemoração. Para o presiden-
te da Abicalçados, Heitor Klein, 
prossegue a tendência de redu-
ção no nível de ocupação nas 
fábricas. O resultado positivo do 
mês detectado nos números do 
Caged seria mais consequên-
cia do movimento sazonal de 
retomada para a produção das 
próximas coleções do que uma 
recuperação sólida de postos de 
trabalho. – Claramente temos 
sinal de queda da demanda nos 
próximos meses, por conta des-
sa situação de recessão – afirma 
Klein. A expectativa de que as 
exportações, estimuladas pela 
alta do dólar, poderiam ser uma 
alternativa à retração do mer-
cado interno também foi freada 
pelas mudanças no Reintegra. 
Segundo Klein, a diminuição no 
reembolso do programa deve 
prejudicar o setor.

Alta do dólar não 
reflete nas exportações 
de calçados
Apesar da alta do dólar, que 
atingiu a maior cotação fren-
te ao real em dez anos, o setor 
calçadista ainda não recuperou 
as exportações. No bimestre, 
conforme dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), ela-
borados pela Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), os calçadistas 
exportaram 20,85 milhões de 
pares por US$ 150,4 milhões, 
23% menos do que no mesmo 
período de 2014. As importa-
ções também caíram no pe-
ríodo, alcançando US$ 100,4 
milhões, quase 17% menos do 
que no mesmo ínterim do no 
passado. Com isso, a balança 
comercial de calçados fechou 
o bimestre positiva em US$ 50 
milhões, saldo 33% menor do que 
o registrado em 2014.

Indústria calçadista 
brasileira fecha 8% 
de seus postos de 
trabalho em 2014
Os fabricantes de calçados do 
país demitiram 8% de seus tra-
balhadores no ano passado, de 
acordo com informações da Abi-
calçados (associação do setor). 
Em dezembro, a indústria em-
pregava cerca de 330 mil pes-
soas. Hoje, no entanto, o número 
é ainda menor. “As demissões 
continuam acontecendo em 
quase todo o país de forma line-
ar”, afirma o presidente da enti-
dade, Heitor Klein. “A demanda 
caiu muito nos últimos meses 
por causa do cenário macroeco-
nômico. Está tudo muito instável 
e o consumidor, inseguro.” Nem 
a elevação do dólar deve aliviar 
o setor, segundo Klein. No mer-
cado doméstico, a retração da 
demanda - decorrente também 
da alta da inflação - deverá dimi-
nuir tanto a comercialização dos 
produtos importados como a dos 
nacionais.

Sociedade e empresas 
questionam medidas
Os especialistas em finanças 
públicas têm elogiado o esforço 
do Ministério da Fazenda para 
corrigir o que a teoria e o bom 
senso econômicos consideram 
distorções e colocar a contabili-
dade pública em ordem. Na outra 
ponta, no entanto, quem perde 
benefícios não está nada satis-
feito: a sensação é que o governo 
está empurrando a conta para a 
sociedade e protelando a hora de 
fazer o seu dever de casa.  [.. . ] O 
governo havia tornado a desone-
ração permanente e a volta atrás 
assustou. Segundo o presidente 
da Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalça-
dos), Heitor Klein, os fabricantes 
já participaram de feiras interna-
cionais e fecharam preços com 
base em custos que agora serão 
maiores do que o previsto e não 
podem ser repassados. “No curto 
prazo, o fabricante amarga preju-
ízos e perde competitividade. No 
longo, fica a insegurança de que 
não temos regras fixas”, diz Klein. 

Negócios na theMicam 
rendem US$ 6,8 milhões
Potenciais contatos e a expec-
tativa de uma boa temporada. 
Esse foi o resultado da edição de 
outono-inverno da mostra cal-
çadista theMicam, que ocorreu 
de 15 a 18 de fevereiro, em Mi-
lão, na Itália. Durante os quatro 
dias de eventos, os expositores 
brasileiros realizaram 911 con-
tatos na feira que tem um papel 
estratégico para as empresas 
que buscam se posicionar no 
mercado externo. As 53 marcas 
verde-amarelas que partici-
param, por meio do programa 
Brazilian Footwear, realizado 
com apoio da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) em 
parceria com a Associação Bra-
sileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), fecharam negó-
cios na ordem de US$ 6,8 mi-
lhões, número um pouco maior 
do que o registrado na edição 
de inverno do ano passado, 
quando os negócios registraram 
US$ 6 milhões.
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● À medida que o governo federal autorizou os Estados a fazer empréstimos para investir, o dinheiro extra que sobrava no 
caixa foi utilizado para elevar gastos com pessoal, tornando a máquina pública mais pesada e deficitária

DINHEIRO NA MÃO É VENDAVAL

Os Estados conseguiram mais recursos, via 
financiamentos, para investir, mas, ao mesmo tempo, 
perderam a capacidade de aplicar recursos próprios
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Contribuição dosEstados ainda
é incerta, avalia especialista

Sociedade
e empresas
questionam
medidas
Para quem perde benefícios, Estado deveria
começar o ajuste cortando os seus excessos

Alexa Salomão
Angela Lacerda / RECIFE
Tiago Décimo / SALVADOR

Os especialistas em finanças
públicastêmelogiadooesfor-
ço do Ministério da Fazenda
paracorrigiroqueateoriaeo
bomsensoeconômicosconsi-
deram distorções e colocar a
contabilidade pública em or-
dem. Na outra ponta, no en-
tanto, quemperdebenefícios
nãoestánadasatisfeito:asen-
saçãoéqueogovernoestáem-
purrandoacontaparaasocie-
dade e protelando a hora de
fazer o seu dever de casa.
A mexida em benefícios dos

trabalhadores é um bom um
exemplo.NoBrasildoplenoem-
prego, era um contrassenso os
gastos crescentes com seguro-
desemprego.Paracorrigiradis-
torção – e reduzir a despesa –, a
novaequipeeconômicamudou
asregrasdoauxílio.Agoraépre-
ciso trabalhar por pelo menos
18meses para ter direito ao be-
nefício – e não mais 6 meses,
como a regra anterior.

A mudança virou tema fre-
quente das conversas entre os
moradores de Salvador, a capi-
tal com amaior taxa de desem-
prego no País: 9,6% da popula-
ção economicamente ativa não
tem trabalho, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
Um levantamento do Minis-

tério do Trabalho e Emprego
(MTE)naBahia identificouque
sea regra estivesseemvigor em
2014, quasemetade dos benefi-
ciados não teria o auxílio. Dos
218mil trabalhadores cadastra-
dos, 47,3% não se enquadra-

vam. “A medida vai ter um im-
pacto enorme na Bahia”, recla-
ma o presidente da regional da
Central Única dos Trabalhado-
res (CUT-BA), Cedro Silva. “A
maiorpartedosassalariadoses-
táemsetoresderotatividadeal-
ta,comoconstruçãocivileservi-
ços. Vão sofrer muito. Nosso
sentimento é de indignação.”
ApublicitáriaMirella Santos,

de24anos,concorda.Naúltima
terça-feira, foi demitida. “Co-
mo foi depois da virada domês
(quando a nova regra começou
avaler),nãopudepedirobenefí-
cio”, diz. Mirella acha correto
que o governo esteja preocupa-
doemequilibrar as contas,mas
não concorda com o método.
“Háoutras formas de controlar
os gastos sem ter de tirar esse
mínimo de benefício ao qual a
gente temdireito.”

Contradição. A reestruturação
doFundodeFinanciamentoEs-
tudantil (Fies) também espa-
lhadescontentamento.Ogover-
no quer “qualificar” o gasto
comeducação superior. Elevou

anota para concederbolsas, re-
duziu o número de parcelas do
benefícioemilharesdeestudan-
tes agora têmdificuldades para
renovar os contratos. “Não é
justo”, diz PauloRicardodaSil-
vaNascimento, 28 anos.
De classe média baixa e pri-

meirodafamíliaafazerfaculda-
de, Nascimento se surpreen-
deu ao saber das alterações. Ele
cursaoquartoperíododeEnge-
nhariaCivilnainstituiçãoparti-
cularEstáciodeSá, noRecife. A
mensalidade é de R$ 1,2 mil e o
seu salário, R$ 2,5 mil.
Eletemcursotécni-
co em Edificações
e trabalha como
supervisor de
obra, mas não se
sente seguro no
empregoporquesa-
bequeoPaísnãovi-
veumbommo-
mento.Ain-
da sem
infor -
m a -
ç õ e s
c e r -

tas sobre como fica a sua bolsa
se mostra frontalmente contra
as medidas. “É uma contradi-
çãocortarjustodaeducação:co-
mooBrasil vai crescer assim?A
presidentefariaumaboaecono-
mia se reduzisse o número de
ministérios”, diz ele. Apenas
6% dos pernambucanos têm
cursosuperior completoe ade-
manda pelo Fies cresceu expo-
nencialmente. Em 2010, 1,4 mil
contratos foram feitos. No ano
passado, o programa atendeu
23,7mil estudantes.
Entre os empresários, a grita

é contra o fim da desoneração
sobre a folha depagamento. A
equipe de Levy concluiu que
a renúncia fiscal era maior
que o benefício gerado e sus-

pendeuocortedetributos.Qua-
se 60 setores foram afetados.
Entreosmaisdecepcionadoses-
tão os intensivos em mão de
obra,comofabricantesdecalça-
dosquemiramomercadointer-
nacional. A folha responde por
quase 35% do preço do sapato
exportado.
Ogovernohaviatornadoade-

soneraçãopermanenteeavolta
atrásassustou.Segundoopresi-
dente da Associação Brasileira
dasIndústriasdeCalçados(Abi-
calçados),HeitorKlein,osfabri-
cantes, principalmente os do
poloexportadordeNovoHam-
burgo, no Rio Grande do Sul, já
participaram de feiras interna-
cionais e fecharam preços com
base em custos que agora serão
maioresdoqueoprevisto enão
podemserrepassados.“Nocur-
to prazo, o fabricante amarga
prejuízos e perde competitivi-
dade.Nolongo,ficaainseguran-
ça de que não temos regras fi-
xas”, dizKlein. “Maisumavezo
governopenalizaosetorprodu-
tivosemdeixarclaroqual será a
suacontribuiçãoparaoajuste.”

CHICO SIQUEIRA/ESTADÃO-20/7/2012

Supresa.
Mudança no
Fies preocupa
estudantes
como Ricardo
da Silva
Nascimento

ARQUIVO PESSOAL

Desoneração. Setores intensivos emmão de obra, como o de calçados, se sentiram prejudicados pelo recuo do governo

● Queixa

Autorizados a contrair
dívidas para investir mais,
governadores usaram
caixa para elevar gastos
com a folha de pessoal

“No curto prazo, o
fabricante amarga prejuízos
e perde competitividade. No
longo, fica a insegurança de
que não temos regras fixas.”

“Mais uma vez, o governo
penaliza o setor produtivo.”
HeitorKlein
PRESIDENTE DA ABICALÇADOS

Oseconomistasobservamcom
desconfiança a surpreendente
contribuiçãodosEstados,emja-
neiro, para o cumprimento do
superávit primário (a econo-
mia para o pagamento de juros
da dívida). Os governos regio-
nais fizeram praticamente me-
tade do primário do mês: en-
tram comR$ 10,5 bilhões. Foi o
melhor resultadomensal da sé-
rie, iniciada em dezembro de
2001. Para a maioria dos espe-
cialistas em finanças públicas,
porém, o resultado foi “fictí-
cio”.Teriasidofeitocomoadia-
mentodegastosque,maiscedo
oumaistarde, terãodeserreali-
zados, e o bom desempenho
temgrandechancedenãosere-
petir.
Os dados financeiros dos Es-

tados neste início de ano ainda
não foram consolidados para

confirmarapercepção,masum
levantamento, feito pelo con-
sultordefinançaspúblicasRaul
Velloso, embasa a perspectiva.
Vellosoavalioufinanciamen-

tos, investimentos e gastos dos
Estados de 2002 a 2013 (núme-
rosde 2014 aindanão estão dis-
poníveis). Concluiu que os go-
vernadores terão dificuldade
para fazer o esforço fiscal.

Dívidas. Desde 2009, os Esta-
dos receberam do Ministério
da Fazenda autorização para
contrair empréstimos que de-
veriam ser usados na amplia-
ção dos investimentos. “Havia
a crença de que o aumento do
gasto público era parte impor-
tante da política anticíclica e, a
despeito de uma queda pro-
gressiva no superávit primá-
rio, levaria ao crescimento”,
diz Velloso.
O volume de recursos conse-

guidos via operações de crédi-
to, por ano, passou de 0,1% do
Produto Interno Bruto (PIB),
entre2004e2008, apósaLeide
ResponsabilidadeFiscal sanear
as contas públicas, para 0,8%

em2013 – um salto olímpico.
Odinheiroconseguidocomo

endividamento aliviou a pres-
são sobre o caixa. Os governos
estaduaispoderiamteraprovei-
tado para ampliar o esforço fis-
cal ou reforçado ainda mais os
investimentos. Ocorre que
quanto mais empréstimos
eram contratados, menor era a
disponibilidade de dinheiro
próprio para fazer novos inves-
timentos. A capacidade de in-
vestir recursospróprios (medi-
da pelas receitas menos despe-
sascorrentes)despencounope-
ríodo. Foi de 1,7% do PIB em
2004 para 1% em 2013.
Na avaliação de Velloso, os

números são categóricos: o re-
cursopróprioquenãomaispre-
cisavaserusadoeminvestimen-
tos (que eram cobertos com o
dinheiro de dívidas) foi usado
paraampliarosgastoscompes-
soal, quer seja com a contrata-
ção de novos funcionários,
quer seja comaumentode salá-
rios.“Ograuderigidezdogasto
aumentou, dificultando qual-
quer novo esforço de ajuste”,
diz Velloso. /A.S.
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Aberta investigação 
para renovar sobretaxa 
do calçado chinês
Foi aberta a investigação para 
renovar sobretaxa ao calçado 
chinês. A circular foi publicada 
pela Secretaria de Comércio 
Exterior. É uma medida an-
tidumping tomada há cinco 
anos. A investigação deve 
durar dez meses. Enquanto 
isso, segue a cobrança da so-
bretaxa por par importado da 
China. - Nos próximos dez me-
ses, 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 processo. – expli-
ca o presidente-executivo 
da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados, Heitor 
Klein. Antes da sobretaxa, as 
importações da China chega-
vam a mais de US$ 218 mi-
lhões. Caiu agora para cerca 
de US$ 50 milhões.

É consenso que a situação econômica brasileira exige ação 
imediata por parte do Governo Federal. Reconhecemos que os 
ajustes nas contas públicas são necessários e urgentes para que 
possamos voltar a crescer com sustentabilidade econômica nos 
próximos anos. O que preocupa a indústria, especialmente a de 
manufaturados e intensiva em mão de obra, caso da calçadista, 
é a dose do remédio que está sendo ministrado. Ações de ajuste 
fiscal que oneram ainda mais um setor, que poderia ajudar o 
País a sair da recessão através da geração de emprego e renda, 
podem causar forte dano ao paciente, acelerando o processo de 
desindustrialização que se arrasta há anos no Brasil.

As doses
Uma dessas ações é a elevação em 150% da alíquota da con-
tribuição patronal para a Previdência Social, estabelecida pela 
Medida Provisória nº 669, devolvida no início de março pelo 
Senado e que foi reencaminhada pelo Governo Federal como 
Projeto de Lei ao Congresso Nacional. Adicionar mais esse 
custo às indústrias de calçados, que já sofrem com as recentes 

altas na tarifa de energia elétrica, transportes e juros, pode ter 
efeito devastador, sendo, certamente, muito mais prejudicial 
- social e economicamente - do que os R$ 5 bilhões que dei-
xariam de ser arrecadados com a renúncia fiscal da proposta 
original. É importante salientar, neste espaço, que a medida, 
desde 2011, auxiliou de sobremaneira o segmento a manter os 
mais de 330 mil postos de trabalho diretos mesmo em meio às 
turbulências econômicas no cenário nacional e internacional.  

Da mesma forma, prejudica a combalida competitividade do 
setor, a redução na alíquota do Reintegra, importante medida 
que devolvia 3% do valor exportado para as empresas como 
forma de restituição de resíduos tributários na cadeia produti-
va. A nova alíquota a ser aplicada será de 1%, valor irrelevan-
te se levado em consideração o quanto é pago de impostos 
embutidos nos produtos destinados ao mercado externo. Em 
um momento de queda na demanda doméstica, as vendas ex-
ternas precisam ser incentivas para a saúde não somente das 
indústrias, mas do Brasil.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 

Abicalçados

“REMÉDIOS” DO GOVERNO PREJUDICAM O PACIENTE

EM UM MO-
MENTO DE 
QUEDA NA 
DEMANDA 
DOMÉSTICA, 
AS VENDAS 
EXTERNAS 
PRECISAM 
SER INCEN-
TIVADAS 
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especial

Curso

Retail Design

Marketing Internacional I

Gestão e Inovação no
Design de Calçados

Líder Coaching

E-Commerce

Vendas e Negociação

Marketing Digital

Cool Hunting

Design Thinking

Branding

Marketing Internacional II

EndoMarketing

Eco Fashion Talk

Processos Criativos para Moda

Trade Marketing

Data

04 a 08/05

09, 16 e 23/05

18 a 22/5

13, 20 e 27/6

20, 27/06 e 04/07

4, 11 e 25/07

11, 18 e 25/07

20 a 24/07

17 a 21/08

22, 29/08 e 05/09

12, 26/09 e 03/10

26/09, 03 e 17/10

19 a 23/10

26 a 30/10

31/10, 07 e 14/11

Professor/Instituição

Cintia Lie Matuzawa (IED)

Christian Tudesco (ESPM)

Meline Moumdjian (IED) 

Cláudia Moura (ESPM)

Gustavo Reis (ESPM)

José Luis Penelas (ESPM)

Maurício Centeno (ESPM)

Bruno Pompeu (IED)

Marcelo Farias (IED)

Genaro Galli / Artur Vasconcellos (ESPM)

Christian Tudesco (ESPM)

Carlos Palhares (ESPM)

Christian Ullman (IED)

Meline Moumdjian (IED)

Rubens Sant’Anna (ESPM)

CONFIRA OS CURSOS OFERECIDOS PELA ABICALÇADOS

O setor calçadista tem se mantido competitivo na 
classe de produtos de maior valor agregado. Para al-
cançar esta fatia do mercado e para manter a possi-
bilidade de cada vez mais alavancar novos e enqua-
drar o calçado brasileiro num cenário interessante, a 
formação profissional das pessoas é uma das manei-
ras mais eficazes para se diferenciar. Quando falamos 
em tecnologia, muitas vezes se priorizam aspectos 
voltados para máquinas ou materiais, com menor 
intensidade à visão dos administradores se volta ao 
conhecimento. 

Temos percebido muito investimento ter seu poten-
cial minimizado, em função das pessoas não terem 
tido a oportunidade de qualificação, o que poderia 
maximizar a agregação de valor que se previa no pro-
jeto de sua implantação. 

Por isso, a formação profissional se torna uma ferra-
menta de competitividade cada vez mais contempo-
rânea, sendo fundamental para melhorar o aprovei-
tamento do potencial da indústria, mas também para 
a valorização e reconhecimento dos profissionais que 
se empenham na melhoria contínua dos processos, na 
potencialização do aproveitamento dos recursos e na 
realização profissional e pessoal.

Neste prisma, o Senai faz formação profissional em 
Novo Hamburgo desde 16 de janeiro de 1946, atuando 
com diversos cursos nas áreas de calçados, bolsas e 
acessórios, design, logística, informática, metal me-
cânica, madeira e mobiliário e construção civil. 

Em 2015 o Senai está implantando o Instituto de Tec-
nologia na área de Calçados e Logística, o que vem 
para incrementar as ações, tanto em formação pro-
fissional, como no assessoramento às indústrias em 
questões técnicas e tecnológicas.  Contamos ainda 
com cursos específicos de Aprendizagem Industrial, 
atendendo a demanda por Menores Aprendizes das 
Indústrias, uma necessidade do segmento. Nas demais 
modalidades, 86% dos alunos estão empregados bus-
cando melhorar sua condição profissional.

No ano passado registramos em torno de 10 mil ma-
trículas nas duas escolas do Senai em Novo Hambur-
go, divididas nas diversas modalidades de formação.

As pessoas que nos procuram para realizar cursos 
profissionalizantes já vêm com o objetivo de desen-
volver a profissão onde buscam formação. Temos um 
serviço de orientação escolar muito eficiente que 
busca redirecionar eventuais perdas de foco, ou alte-
ração de curso, o que agrega muito à escola, aumen-
tando a satisfação dos estudantes.

* Coordenador de Educação Profissional e Tecnologia II 
CT do Calçado Senai

FORMAÇÃO 
DE MÃO DE 
OBRA COMO 
FERRAMENTA DE 
COMPETITIVIDADE
César Augusto Metz*

OLHAR DE ESPECIALISTA

O setor calçadista brasileiro, assim 
como a indústria em geral, espe-

cialmente a de manufaturados, ainda 
tem dificuldades na busca de mão de 
obra qualificada no País. Pesquisa do gru-
po Manpowergroup, renomada empresa 
de recrutamento com sede nos Estados 
Unidos, expôs que a taxa de escassez de 
mão de obra qualificada no Brasil é quase 
o dobro da mundial. Enquanto no mun-
do, o problema é apontado por 36% dos 
entrevistados, no Brasil o número passa 
para 63%. Foram ouvidos na sondagem 
mais de 37 mil empregadores de 42 paí-
ses e territórios.

Trazendo para o “quintal”, outro levanta-
mento, da Fundação Dom Cabral (FDC), 
confirma o problema. Conforme a pesqui-
sa, nove entre cada dez empresas brasilei-
ras apresentam dificuldades em preencher 
seus quadros.  O estudo foi realizado com 
base em dados fornecidos por 167 empre-
sas de diferentes setores que, juntas, res-
pondem por 23% do PIB nacional.

Especificamente no setor calçadista, a Abi-
calçados realizou pesquisa, em 2013, com 
associados que representam a maior parte 
da produção nacional de calçados sobre os 
principais gargalos do segmento. A falta de 
mão de obra qualificada apareceu entre os 
primeiros colocados, atrás apenas de carga 
tributária e legislação trabalhista. Também 
foi identificado que os principais gargalos 
estão nas áreas de pespontador de calça-
dos, confeccionador de calçados e monta-
dor de calçados.

Cursos
Visando amainar o problema, a Abical-
çados e instituições de renome como o 

Centro Tecnológico do Calçado Senai, 
de Novo Hamburgo/RS, promovem cursos 
de qualificação para diferentes níveis de 
atuação no setor. 

Com inscrições abertas, a Abicalçados já 
apresenta os dois primeiros cursos da gra-
de de 2015, que será realizada em parce-
ria com a ESPM-Sul e Istituto Europeo di 
Design (IED). 

A coordenadora do curso de pós-gra-
duação em Design de Calçados e Bolsas 
do IED, Meline Moumdjian, ressalta a 
importância da parceria com a Abical-
çados, pois agregará ao segmento calça-
dista, através da capacitação das equi-
pes de estilo, design e desenvolvimento 
de produto. “Os profissionais envolvidos 
estão sempre atrás da inovação e bus-
cam adaptar-se às novas exigências do 
mercado”, avalia Meline. 

Já o diretor de pós-graduação e exten-
são da ESPM-Sul, Genaro Galli, destaca 
que a iniciativa irá desenvolver as lide-
ranças e os colaboradores que atuam no 
setor calçadista, através de cursos que 
relacionam teorias e práticas contem-
porâneas de gestão e marketing. “Acre-
ditamos que profissionais qualificados 
elevam o padrão de competitividade das 
suas empresas e, consequentemente, do 
setor como um todo”, frisa.

É parceira da Abicalçados para a realiza-
ção da iniciativa, além da ESPM-Sul e IED, 
responsáveis pelo conteúdo, a Associação 
Brasileira de Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Artefatos (As-
sintecal). Mais informações sobre va-
lores, inscrições e prazos com Janaína, 

através do telefone 51 3594 7011 ou 
e-mail janaina@abicalcados.com.br.

Técnicos
Atuando desde 1946 na formação de mão 
de obra para o setor calçadista, o CT do 
Calçado Senai abriu inscrições para os 
cursos Técnico em Calçados e Técnico 
em Design de Calçados. Conforme explica 
o coordenador de Educação Profissional 
e Tecnologia da escola, César Augusto 
Metz, os cursos são os únicos da moda-
lidade no Rio Grande do Sul, formando 
profissionais para a atuação nas mais di-
versas áreas da indústria calçadista. “Com 
a abertura e expansão de novos polos, os 
técnicos formados pelo Senai Calçado 
estão sendo contratados, também, por 
empresas de outros estados e regiões do 
Brasil, especialmente Santa Catarina, Mi-
nas Gerais, São Paulo e estados da Região 
Nordeste, além de outros países, como 
China e a Índia”, ressalta Metz. 

Segundo ele, a formação proporcionada 
pelos cursos permite grande mobilidade no 
mercado, habilitando os profissionais para 
atuação nos mais diversos setores da in-
dústria de calçados. “A proposta dos cursos 
visa atender a demanda das empresas que 
atuam no setor calçadista e afins, desde 
a criação (desenho, pesquisa de moda e 
mercado, design, modelagem, modelagem 
via CAD, prototipação), passando pela 
produção fabril, chegando ao planejamen-
to, acompanhamento e controle da produ-
ção”, explica o coordenador. 

Informações para os cursos técnicos podem 
ser obtidas pelo telefone 51 3594-3355 ou 
diretamente no CT do Calçado SENAI, em 
Novo Hamburgo.

QUALIFICAÇÃO DO 
SETOR EM PAUTA
Falta de mão de obra qualificada ainda é problema para a indústria calçadista
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Feira reuniu mais de 600 expositores de couros, máquinas, componentes e insumos para o segmento
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FIMEC MOVIMENTOU O SETOR CALÇADISTA

ABICALÇADOS APRESENTA 
PROGRAMA DE 
EXPORTAÇÕES EM JAÚ

PRÊMIO DESTACOU INDÚSTRIAS 
DE BASE DO SETOR CALÇADISTA

A expectativa de que a Feira In-
ternacional de Couros, Produtos 

Químicos, Componentes, Máquinas e 
Equipamentos para Calçados e Curtu-
mes proporcionasse um clima favorável 
à realização de negócios, foi confirma-
da. “Contamos com uma visitação mui-
to qualificada, contribuindo para que o 
contato entre as empresas e visitantes 
ocorresse num nível muito profissional. 
Prova disso é que os expositores con-
cretizaram vendas e encaminharam 
muitas negociações para os próximos 
meses”, destacou o diretor-presidente 
da Fenac, Elivir Desiam. A Fimec 2015 
apresentou as principais novidades da 
indústria de base do setor calçadista 
entre os dias 17 e 20 de março, nos 
pavilhões da Fenac, em Novo Ham-
burgo/RS. Com 1,2 mil marcas, a feira, 
considerada a segunda maior do mundo 

no segmento, recebeu 35 mil pessoas e 
representantes de 30 países.

O presidente da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços de Novo Ham-

burgo, Campo Bom e Estância Velha 
(ACI-NH/CB/EV), Marcelo Clark Alves, 
destacou a qualificação dos visitantes. 
“Vemos que os empresários estão fa-
zendo a sua parte, assim como a Fi-

mec enquanto agente de promoção 
de feiras”, salientou. Para ele, é neces-
sário buscar alternativas para superar 
as dificuldades. “Em momentos de 
ameaças não podemos nos esconder”, 
frisou. Já o consultor Luís Coelho, um 
dos responsáveis pela Fábrica Concei-
to e pelo Estúdio Fimec, ressaltou que 
as expectativas positivas se confirma-
ram. “Considerando o atual momento 
político e econômico, repetir o número 
de visitantes do ano passado é exce-
lente”, frisou. Coelho também ressal-
tou a qualidade dos visitantes. 

Para o presidente-executivo do Cen-
tro das Indústrias de Curtumes do 
Brasil (CICB), Fernando Bello, a Fimec 
é uma importante feira que conver-
ge todos os empresários do setor. “A 
feira está mais madura e profissional, 

com visitantes focados em busca de 
inovação”, analisou. O vice-presiden-
te da Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (Assintecal), 
Gerson Berwanger, parabenizou os 
expositores por superarem as expec-
tativas em termos de produtos apre-
sentados. “Podemos fazer um produ-
to de moda bonito no Brasil”, frisou. 
 
Novidades
Entre as novidades anunciadas para 
a próxima edição está a alteração no 
número de dias da Fimec, que passará 
a ser realizada em três dias. Atenden-
do a uma demanda do setor e seguin-
do uma tendência internacional, a fei-
ra acontecerá de 15 a 17 de março de 
2016, com uma mudança também no 
horário: das 10 às 19h.

A Abicalçados esteve em Jaú, 
no interior paulista, apresen-
tando suas práticas para em-
presários calçadistas. A apre-
sentação, que trouxe ainda as 
ações no âmbito do Brazilian 
Footwear, programa de apoio 
às exportações de calçados 
mantido pela entidade em par-
ceria com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), 
aconteceu no dia 24 de março, 
na sede do Sindicato das Indús-
trias de Calçados de Jaú.

A coordenadora de Relaciona-
mento da Abicalçados, Monalisa 
Santos, ressaltou que o evento 
teve como objetivo aproximar 
a entidade do polo jauense. 
“Atualmente, Jaú é o principal 
polo de produção de calçados 
femininos de São Paulo. A nossa 

visita tem o objetivo de forta-
lecer ainda mais o cluster local 
através das ações desenvolvidas 
pela Abicalçados tanto no mer-
cado doméstico como interna-
cional”, comenta.

Brazilian Footwear
Assinado pela primeira vez no 
ano 2000, o convênio com a 
Apex-Brasil que deu origem ao 
Brazilian Footwear proporcio-

nou um incremento de mais de 
50% no número de destinos 
do produto verde-amarelo. O 
mais recente acordo assinado, 
para o biênio de 2015/2016, 
prevê investimentos de mais 
de R$ 41 milhões em ações 
internacionais, com ênfase 
nos mercados-alvo: Estados 
Unidos, México, Colômbia, 
Alemanha, Emirados Árabes, 
China e Rússia.

A Associação Brasileira das Empresas de Com-
ponentes para Couro, Calçados e Artefatos (As-
sintecal) entregou, no último dia 16 de março, 
antecedendo a Fimec 2015, mais uma edição do 
tradicional Prêmio Primus Inter Pares Brasken. A 
cerimônia, que destacou as melhores cases do setor 
de componentes para os calçados, couros e arte-

fatos, aconteceu no NH Hall, em Novo Hamburgo/
RS. “Por meio deste Prêmio, buscamos incentivar as 
empresas a continuar atuando no desenvolvimento 
de nossa indústria e na busca constante de apri-
moramento por meio de novas tecnologias, sistemas 
sustentáveis e inovação”, declarou o presidente da 
Assintecal, William Marcelo Nicolau.

Design: 
MPE-Comlasa: A evolução do design como valor agregado 
MGE-Wolfstore: Lurex Holográfico 3D Superfície Tridimensional através da Holografia. 
 
Sustentabilidade: 
MPE-Birimolde: Sustentabilidade com projeto Massageador Multiuso 
MGE-Ambiente Verde: Sustentabilidade da cadeia calçadista: Produção de componentes 
para calçados com resíduos gerados pelas empresas deste segmento.

Inovação Tecnológica: 
MPE-TNS Nanotecnologia: Desenvolvimento de antimicrobiano sólido para aplicação em 
polímeros calçadistas. 
MGE-BASF: Elastollan Soft 45, o TPU de menor dureza já aplicado nos calçados profissionais

Exportação: 
MPE- Casquinha Ecofashion: Conquista crescente no mercado internacional 
MGE- Artecola: Revolução Artepowder: Inovação Tecnológica abre mercado asiático – o 
maior do mundo - para fabricante de componentes para calçados.

Imprensa: 
Luis Vieira: Driblando Obstáculos

VENCEDORES

GOVERNO DEVOLVE PROJETO QUE AUMENTA TRIBUTO SOBRE A FOLHA
A presidente Dilma Rousseff encaminhou ao 
Congresso Nacional, no último dia 20 de mar-
ço, o Projeto de Lei nº 863/2015, que reedita 
o texto da Medida Provisória nº 669/2015, de-
volvida ao Executivo pelo Senado no início do 
mês corrente. O projeto segue sem alterações 
quanto à redução do benefício fiscal de deso-
neração da folha de pagamentos, passando a 
contribuição de 1% para 2,5% e de 2% para 
4,5% sobre o faturamento em substituição ao 
pagamento de 20% sobre a folha para o INSS. 
Para o setor calçadista, o aumento seria de 1% 
para 2,5% sobre o faturamento, o que teria im-
pactos importantes na atividade.

Para o presidente-executivo da Abicalça-
dos, Heitor Klein, ainda que o projeto re-

ceba alterações durante as votações no 
Congresso Nacional, é preocupante o ím-
peto do Governo Federal em aumentar a 
carga tributária sobre as empresas em um 
momento econômico turbulento. “A atitude 
do Governo demonstra a clara sinalização 
de que o processo de desoneração, iniciado 
timidamente na primeira gestão da presi-
dente Dilma Rousseff, está chegando ao fim. 
Infelizmente, estamos recebendo uma conta 
que não é nossa e que teremos que somá-la 
aos aumentos nos custos produtivos de uma 
maneira geral”, lamenta o executivo. Segun-
do ele, a entidade está mobilizada junto à 
classe empresarial pela manutenção do valor 
do pagamento de 1% sobre o faturamento 
das empresas calçadistas.

Projeto
O Projeto de Lei, encaminhado pelo Governo 
Federal em regime de urgência constitucional, 
mantém o teor da medida devolvida pelo presi-
dente do Senado, Renan Calheiros, no início de 
março. Agora o projeto segue para aprovação 
em 90 dias, tendo 45 dias de prazo para vo-
tação na Câmara e outros 45 para votação no 
Senado. Apesar da indefinição sobre o aumento 
na alíquota de contribuição, a Abicalçados res-
salta a importância da ação do presidente do 
Senado e a mobilização da classe empresarial 
e política para frear a medida governamental. 
Klein destaca que a indústria não pode pagar 
a conta pelo descontrole dos gastos públicos. 
“A medida é um tiro no pé do Governo Federal, 
pois prejudica a competitividade justamente 

de quem poderia contribuir para o alcance das 
metas orçamentárias”, afirma.

Empregos
O executivo da Abicalçados revela que, mes-
mo com o dólar mais valorizado sobre o real, a 
indústria não tem conseguido manter os em-
pregos devido ao aumento nos custos de pro-
dução, especialmente de energia. “Mais esse 
aumento seria devastador para a indústria, que 
somente no ano passado perdeu 19 mil postos 
de trabalho, tendência que continua em 2015”, 
lamenta Klein, acrescentando que o primeiro 
índice de ocupação do setor divulgado pelo 
IBGE em 2015 já aponta para uma queda de 
6,8% no nível de emprego em janeiro deste ano 
no comparativo com o primeiro mês de 2014.
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A relação comercial do Brasil com o Mer-
cosul foi pauta de audiência pública 

promovida no dia 25 de março, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre/RS. Proposto pelo deputado estadual e 
presidente da Comissão do Mercosul e Assun-
tos Internacionais, João Fischer, o encontro 
contou com uma apresentação do setor cal-
çadista realizada pelo presidente-executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein.

O dirigente da Abicalçados destacou que a 
queda das exportações para Argentina, regis-
trada por conta das barreiras impostas pelo 
país vizinho desde 2012 e, mais recentemente, 
pela situação econômica dos hermanos, tem 
efeito devastador na indústria calçadista bra-
sileira. “Temos uma relação conturbada com 
a Argentina desde o final dos anos 90, mas a 
questão foi acentuada nos últimos anos”, disse.

Calçado chinês via Argentina? 
Segundo o executivo da Abicalçados, o mer-
cado argentino comprava muito calçado ver-
de-amarelo, mas o espaço foi tomado pelos 
chineses. “A indústria argentina não tem ca-

pacidade para suprir a demanda de calçados 
e sempre tivemos uma participação relevante, 
chegando a responder por 61,5 % do total im-
portado pelo país vizinho. Hoje a nossa par-
ticipação é de 30% e dos asiáticos de 70%”, 
relatou.

Klein ressaltou que a entidade vê com preocu-
pação a aproximação comercial da Argentina 
com a China. “Tendo em vista a nossa fragi-
lidade aduaneira, não será surpresa se, num 
futuro próximo, calçados chineses passarem a 
entrar no Brasil através da Argentina, como já 
acontece com outros países”, alertou. 

A Argentina já foi o segundo principal mercado 
além-fronteiras para o calçado brasileiro, che-
gando a importar quase 20 milhões de pares 
verde-amarelos por ano, número que caiu a 7,6 
milhões em 2014. Nos primeiros dois meses de 
2015 a Argentina caiu para a quarta posição 
entre os principais mercados, com a impor-
tação de apenas 410,4 mil pares de calçados 
brasileiros. Para Klein, a situação incomoda, 
especialmente pelo fato da Argentina ser um 
membro do combalido Mercosul.

Paraguai
O aumento das importações de calçados desmon-
tados do Paraguai, país sem tradição na indústria 
calçadista, também ligou o sinal de alerta para o 
setor. A suspeita da Abicalçados é de que boa par-
te dos produtos seja originário da China. Entrando 
via Paraguai, o produto tem tarifa zero. “Trata-se 

de um processo de triangulação nas importações, 
processo de elisão fiscal que deve ser melhor fisca-
lizado”, explicou. Em 2014, o Paraguai foi a princi-
pal origem de cabedais – parte de cima do calçado 
– importados pelo Brasil, pelos quais foram pagos 
mais de US$ 22,2 milhões, número que era de US$ 
8,7 milhões em 2009.

A partir do dia 11 de março, o Equador passa 
a aplicar uma sobretaxa para a importação 
de diversos produtos, entre eles calçados. 
Conforme resolução 011-2015, o País passa-
rá a aplicar taxa adicional de 25% para cada 
par importado. A medida de salvaguarda tem 
por finalidade equilibrar a balança de paga-
mentos e terá a vigência de 15 meses.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, considera que a medida vai 
encarecer o produto brasileiro no Equador, 
prejudicando a competitividade. “Infeliz-

mente, medidas desta natureza devem ga-
nhar força com os problemas econômicos e 
políticos que se alastram na América Lati-
na”, lamenta o executivo.

As exportações de calçados para o Equador, ape-
sar de não representarem uma fatia significativa 
do total vendido além-fronteiras, vêm crescendo 
em anos recentes. Em 2012, os embarques para 
lá geraram US$ 12 milhões, número que chegou 
a US$ 20 milhões no ano passado, um salto de 
66,6% em dois anos. Já o preço médio do produto 
brasileiro exportado para lá é de US$ 14.

A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) publicou no 
Diário Oficial da União a Reso-
lução Camex nº 20, que atua-
liza a composição do Conselho 
Consultivo do Setor Privado 
(Conex), cuja função é asses-
sorar o Comitê Executivo de 
Gestão (Gecex), por meio da 
elaboração e encaminhamen-
to de estudos e propostas se-
toriais para aperfeiçoamento 
da política de comércio exte-
rior. O Conselho é formado por 

20 membros que, em 2015, 
devem participar de três re-
uniões. É a primeira vez que 
a Abicalçados é convidada a 
participar do grupo.

Os membros indicados para 
a nova gestão do Conex são: 
Alexandre Abreu (BB), Robson 
Braga de Andrade (CNI), João 
Martins da Silva Júnior (CNA), 
José Augusto de Castro (AEB), 
Lilia Miranda (ABECE), Car-
los Fadigas (Braskem), André 

Clark Juliano (Abdib), Luiz 
Moan (Anfavea), José Rubens 
de la Rosa (Marcopolo), Pe-
dro Faria (BR Foods), Rafael 
Cervone (ABIT), Heitor Klein 
(Abicalçados), Marco Stefani-
ni (Stefanini), Martus Tavares 
(Bunge), Elizabeth Maria Mer-
cier Querido Farina (Única), 
Elizabeth Maria Barbosa de 
Carvalhaes (IBÁ), Wilen Manteli 
(ABTP), Clemente Ganz Lúcio 
(Dieese), Ingo Plöger (Ceal) e 
Roberto Giannetti (Kaduna).

abinotícias

RELAÇÃO COMERCIAL NO MERCOSUL 
É PAUTA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

EQUADOR ADOTA SOBRETAXA PARA 
IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS

ABICALÇADOS PARTICIPARÁ DE 
CONSELHO PRIVADO DA CÂMARA DE 
COMÉRCIO EXTERIOR 

TURQUIA IMPÕE RESTRIÇÕES AO CALÇADO IMPORTADO
Mais um personagem importante 
aparece no rol de países que impõem 
barreiras aos calçados brasileiros. A 
Turquia, que desde 2012 vem impon-
do restrições às importações de cal-
çados, está intensificando as barrei-
ras aos produtos internacionais desde 
o ano passado, quanto instituiu uma 
tarifa de 30% a 50% para os calça-
dos importados que não fossem pro-
venientes da União Europeia, Israel, 
Macedônia, Bósnia, Marrocos, Cisjor-
dânia, Tunísia, Egito, Georgia, Albâ-
nia, Jordânia, Chile, Sérvia, Montene-
gro, Kosovo, Coreia do Sul e Maurício. 

Apesar da Turquia não represen-
tar um volume significativo nas ex-
portações de calçados brasileiros, a 
Abicalçados vê com preocupação o 
movimento protecionista, que con-
sidera ilegal por ser discriminatório. 
“A Organização Mundial do Comércio 

(OMC) concede o direito de uma na-
ção estabelecer medidas que visem 
a proteção da saúde humana e tam-
bém salvaguardas temporárias, desde 
que não sejam aplicadas de maneira 
discriminatória”, explica o presiden-
te-executivo da Abicalçados, Heitor 
Klein. Além da tarifa aplicada desde 
2014, o setor calçadista nacional já 
convivia, desde o final de 2012, com 
barreiras técnicas de inspeção da 
substância química Ftalato. As inspe-
ções, que são realizadas por laborató-
rios turcos antes dos embarques, na 
origem, e também no destino acabam 
atrasando e inviabilizando negócios. 
“São barreiras sujeitas à contestação 
junto à OMC”, frisa Klein.

Segundo o executivo, a Abicalçados, 
por meio de pesquisa com seus as-
sociados, constatou que grandes ex-
portadores de calçados reduziram ou 

eliminaram suas negociações com a 
Turquia devido às barreiras que invia-
bilizam as negociações. O executivo 
conta, ainda, que muitas empresas 
já desistiram daquele mercado e ou-
tras estão “penando” para manter a 
competitividade naquele país. “Temos 
exportadores que diminuíram seus 
embarques em mais de 40% para lá 
devido às restrições. Outros repor-
tam que se viram forçados a reduzir 
preços e aumentar o investimento 
em marketing para compensar os 
efeitos das barreiras”, lamenta Klein, 
acrescentando que todos os asso-
ciados ouvidos pela entidade foram 
enfáticos em afirmar que têm gran-
de interesse em fazer negócios com 
a Turquia e acreditam no potencial 
daquele mercado, desde que se tenha 
competitividade ou mesmo imparcia-
lidade em relação aos outros países 
que não estão sujeitos às restrições.

2011 
758,82 mil pares por US$ 6 milhões

2012 
457,8 mil pares por US$ 4,12 milhões  
(quedas de 39,67% e 31%, respectivamente)

2013 
256,4 mil pares por US$ 2,28 milhões (quedas de 44% e 44,6%)

2014 
441,27 mil pares por US$ 2,5 milhões (incremento de 72,1% e 9,17%)

1º bimestre 2014 
338,24 mil pares por US$ 1,72 milhão 
 
1º bimestre de 2015 
209,87 mil pares por US$ 1,05 milhão (quedas de 38% e 38,8%)

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

NEGÓCIO DA CHINA: 
ABICALÇADOS LEVA SETE 
MARCAS PARA FEIRA EM XANGAI
A inserção das marcas brasileiras segue 
forte na China. Entre os dias 18 e 20 de 
março, a Abicalçados, através do programa 
Brazilian Footwear, realizado em parceria 
com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 
promoveu a participação de sete marcas 
verde-amarelas na theMicam Shanghai, 
feira que aconteceu paralelamente à CHIC 
- China International Fashion Fair, consi-
derada a mais tradicional mostra de moda 
da China. A quinta edição do evento acon-
teceu no National Exhibition & Convention 
Center, espaço considerado o maior e mais 
moderno do mundo para exposições e que 
conta com quase 1,5 milhão de metros qua-
drados de área total.

Com mais de US$ 1 milhão em negócios re-
alizados – somados os fechados in loco e os 
alinhavados no evento -, as marcas brasi-
leiras saíram satisfeitas da feira chinesa. “A 
theMicam Shanghai foi muito boa. Desta-
que para a quantidade de novos contatos 
e a movimentação”, avalia a coordenadora 
de Promoção de Imagem da Abicalçados, 
Roberta Ramos. Segundo ela, a participação 
rendeu bons contatos com compradores da 

China, Coreia do Sul, Hong Kong, Marrocos, 
Mongólia, Taiwan, Japão, Irã, França e Itália. 
“Todas as empresas demonstraram interes-
se em retornar no próximo evento, especial-
mente com o objetivo de captar agentes e 
distribuidores na China”, conta Roberta.

Avaliação positiva
O gerente de exportação da Sollu, Alexan-
dre Salomão, avalia que a feira superou as 
expectativas. Participando pela primeira vez 
no evento, ele conta que a marca percebeu 
grande aceitação no mercado chinês.

O coro é engrossado pelo gerente de ex-
portação da Democrata, Anderson Melo. 

“O retorno que recebemos dos comprado-
res é de que nosso calçado tem, de fato, 
um grande potencial para o mercado lo-
cal”, comemora.

Já Magnus Oliveira, gerente de ex-
portação da Bibi, ressalta o trabalho 
de inserção que vem sendo realizado. 
Para ele, o mais importante é definir 
uma estratégia para o mercado chinês. 
“Existem duas possibilidades. Ou foca-
mos em volume e aproveitamos opor-
tunidades sazonais, ou construímos um 
trabalho forte e sustentável a longo 
prazo, que é o que está acontecendo e 
com sucesso”, destaca.

FASHION BLOGGERS 
FOTOGRAFA EM 
MINAS GERAIS
Inspirado pela vida e obra de Cândido Portinari, o 
projeto Fashion Bloggers convida nesta temporada 
uma blogueira norte-americana e sua filha para vir 
ao Brasil fotografar as belezas de Minas Gerais. De 
uma plantação de café à riqueza cultural das cidades 
históricas mineiras, a ação traz como pano de fundo a 
paixão do artista nascido em uma fazenda de café nas 
proximidades de Brodowski, interior de São Paulo, que 
retratou como ninguém o cotidiano de cidades peque-
nas e suas famílias. 

O projeto recebe as convidadas internacionais em 
Belo Horizonte, onde conhecerão um pouco das atra-
ções culturais e históricas da capital mineira, e se-
guem para Ouro Preto, onde será realizada a sessão de 
fotos de moda. O Fashion Bloggers ocorre na primeira 
semana de maio e tem como objetivo apresentar as 
criações calçadistas brasileiras, além do lifestyle e a 
riqueza da cultura do nosso País.

Essa é a quarta edição do Fashion Bloggers. O projeto es-
treou no Rio de Janeiro, em 2012, com o blog Refinery 29, 
dos EUA. Passou por Salvador, em 2013, com os blogs 
The Fashion Fruit, da Itália, e Caroline Daily, da França. 
E também pelas cidades da serra gaúcha de Gramado, 
Canela e Nova Petrópolis, em 2014, com os blogs The 
ChiliCool, da Itália, e Maximo Official, da Colômbia.
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Apesar da alta do dólar, que atingiu a maior cotação frente ao real em dez anos, 
o setor calçadista ainda não recuperou as exportações. No bimestre, conforme 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
os calçadistas exportaram 20,85 milhões de pares por US$ 150,4 milhões, 23% 
menos do que no mesmo período de 2014. As importações também caíram no 
período, alcançando US$ 100,4 milhões, quase 17% menos do que no mesmo ín-
terim do no passado. Com isso, a balança comercial de calçados fechou o bimestre 
positiva em US$ 50 milhões, saldo 33% menor do que o registrado em 2014.

Segregando somente fevereiro, as exportações atingiram US$ 78,13 milhões, que-
da de 23,7% frente ao mesmo mês de 2014. 

Os três principais destinos do calçado brasileiro registraram queda no primeiro bi-
mestre do ano. Os Estados Unidos compraram 1,95 milhão de pares por US$ 25,47 
milhões, uma queda de 13,9% no comparativo com o mesmo período de 2014. Os 
franceses, por sua vez, compraram 3,3 milhões de pares por US$ 13,2 milhões, 
valor 15,7% menor do que o registrado no ano passado. Para a Rússia foram em-
barcados 305 mil pares por US$ 8 milhões, queda de 33% frente igual período do 
ano passado. O destaque positivo entre os destinos ficou por conta dos Emirados 
Árabes Unidos, que compraram US$ 3,83 milhões em calçados verde-amarelos, 
52,1% mais do que no primeiro bimestre de 2014.

Importações
Seguindo o ritmo de desaquecimento no mercado doméstico, a importação de 
calçados também caiu no bimestre. No período entraram no Brasil 6,8 milhões de 
pares por US$ 100,4 milhões, 16,9% menos do que em 2014. Em partes, que são 
as peças para montagem de calçados – cabedais, palmilhas, solas, saltos etc – a 
importação do bimestre somou US$ 15,4 milhões, alta de 2,8% em relação a igual 
período de 2014.

balança comercial

associados

ALTA DO DÓLAR NÃO REFLETE NAS 
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

Dados preliminares divulgados pelo MDIC apontam para uma recupera-

ção nas exportações de março. No mês passado, os embarques geraram 

US$ 91,1 milhões, 15,1% mais do que no mesmo mês de 2014 (US$ 79,2 

milhões). O resultado fez com que amainasse a queda no acumulado do 

ano. No acumulado de 2015 as exportações chegaram a US$ 241,5 mi-

lhões, 12% menos do que no primeiro trimestre do ano passado. 

CALÇADOS BIBI É 
HOMENAGEADA POR SEU 
ENGAJAMENTO SUSTENTÁVEL

AZALEIA 
GANHA PONTOS 
E VOLTA AO 
TOPO COMO 
MARCA 
PREFERIDA

Primeira indústria calçadista brasileira a receber a homologação 
do Selo Prata Origem Sustentável em 2014, a Calçados Bibi foi 
homenageada na noite do dia 16 de março durante o Jantar Anual 
Prêmio Primus Inter Pares Assintecal/ Brasken. Referida certifica-
ção atesta a incorporação da sustentabilidade a todos os processos 
de desenvolvimento dos calçados Bibi – um reconhecimento por 
suas atitudes em consonância aos indicadores do programa.

A marca de calçados infantis utilizou o ano de 2014 para ampliar 
a sua preocupação com a sustentabilidade, buscando o programa 
Origem Sustentável para auditar seus processos. “O Selo Origem Sus-
tentável reconhece todos os esforços da Calçados Bibi pela busca da 
inovação e novas iniciativas para o aperfeiçoamento de processos 
industriais compatíveis com a sustentabilidade, bem como o desen-
volvimento de ações em sintonia com o desenvolvimento econômico, 
social e cultural”, comentou durante a cerimônia Rosnei Alfredo da 
Silva, diretor administrativo financeiro da Calçados Bibi, que foi con-
vidado a subir ao palco para receber a homenagem (na foto ao lado 
do presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein). 

Segundo a coordenadora do Programa, Tereza Cristina Carva-
lho, do Laboratório de Sustentabilidade da USP, as empresas 
que aderem ao Selo têm um ganho econômico comprovado e 

relativamente rápido. “A partir do momento em que passam a 
controlar e medir os gastos de luz, água, e a reutilizar resíduos 
industriais no processo produtivo, elas já estão ganhando”, ex-
plica. Segundo ela a iniciativa, além de agradar o consumidor 
final, que acaba escolhendo uma opção mais sustentável, tam-
bém beneficia toda a cadeia de fornecedores.

O Origem Sustentável foi desenvolvido pela Assintecal em par-
ceria com a Abicalçados e conta, atualmente, com 88 empresas 
calçadistas e de fornecedores certificadas.

Ao todo, 50 diferentes marcas de Calçado Femi-
nino foram lembradas nesta edição da pesquisa 
feita pela Qualidata, em parceria com o Jornal do 
Comércio. A Azaleia recuperou mais de 2 pon-
tos percentuais na lembrança, marcando 12,2%, 
também voltando a crescer na preferência, pas-
sando de 8,4% para 10,5%.  Com esse resultado, 
a Azaleia retorna ao primeiro lugar como marca 
preferida na hora da compra, posição que foi 
ocupada pela Arezzo no levantamento anterior 
a esta edição. 
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direto ao ponto

      A ideia do projeto 
é educar, orientar 
sobre a necessidade 
de comunicar 
corretamente as 
características de 
cada produto, sem 
que haja prejuízos ao 
consumidor.

      Acreditamos 
que profissionais 
qualificados 
elevam o padrão de 
competitividade das 
suas empresas e, 
consequentemente, do 
setor como um todo.

      O ministro Joaquim 
Levy tem papel importante 
no ajuste da economia e 
seu trabalho de austeridade 
fiscal é necessário para que 
o País não perca o grau de 
investimento. O ministro Levy 
é um “ministro-fusível”: se 
tirar, desliga o sistema.

      A medida é um tiro no pé do 
Governo Federal, pois prejudica a 
competitividade justamente de quem 
poderia contribuir para o alcance 
das metas orçamentárias.

Ricardo Michaelsen, explicando o projeto Lei do Couro, que percorre o 
Brasil conscientizando – em alguns casos comunicando autoridades 
legais – sobre a importância da designação correta dos produtos

Genaro Galli, diretor de pós-graduação da ESPM-Sul, sobre a 
importância da qualificação da mão de obra

Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda

Heitor Klein, presidente-executivo da Abicalçados, em crítica 
às medidas que oneram o setor produtivo


