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Seis em cada dez líderes empresariais que co-
mandam negócios inovadores consideram que 
o grau de inovação no Brasil deixa a desejar. A 
conclusão está em pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), realizada com cem 
executivos – responsáveis pela tomada de deci-
são nas companhias que realizam projetos ino-
vadores. Quando a pesquisa questionou a opinião 
deles sobre esse tema, 54% responderam que o 
grau de inovação da indústria brasileira é “baixo” 
e outros 8% responderam “muito baixo”; 35% afir-
maram “nem alto, nem baixo” e apenas 3% classi-
ficaram como “alto”.

Os empresários que consideram o grau de inova-
ção “baixo” ou “muito baixo” justificaram as res-
postas. Para eles, o principal motivo é que o Brasil 
está atrasado em relação a outros países, reflexo 
de defasagem tecnológica acumulada ao longo 
dos anos.  O estudo foi feito com líderes de 60 
pequenas e médias empresas e de 40 grandes. 

Na manhã do dia 19 de maio, o Instituto Brasilei-
ro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos 
(IBTeC), recebeu representantes de 21 entidades 
setoriais. A visita foi coordenada pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(Fiergs), e fez parte do Intercâmbio de Lideran-
ças Sindicais realizado em parceria com a CNI e 
Sebrae. A Abicalçados participou do encontro, que 
visa estimular um ambiente voltado à competitivi-
dade da indústria e ao crescimento sustentável do 
País.  O coordenador de Articulação Empresarial 
do Sistema Fiergs, Jorge Serpa, destacou a impor-
tância do intercâmbio de ideias e experiências. 

Iniciativa da Abicalçados teve grande engajamento de designers. Página 5

Necessidade de integração do varejo físico e on-line foi unanimidade entre os palestrantes. Página 3

O mais importante evento no campo da tecnolo-
gia em couro do mundo, o Congresso da IULTCS 
(International Union of Leather Technologists 
and Chemists Societies) chega este ano a sua 33ª 
edição. O Brasil foi o país escolhido para hospedar 
o encontro, que em 2015 ocorre de 24 a 27 de 
novembro. A cidade eleita para receber os cerca 
de 800 visitantes de mais de 25 países é Novo 
Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. O 33º 
Congresso da IULTCS será realizado na Universi-
dade Feevale. Mais informações sobre o evento 
em www.iultcs2015.org

GRAU DE 
INOVAÇÃO BAIXO 

FRANCAL VAI 
SE BENEFICIAR 
DE MELHORIAS 
NO ANHEMBI JÁ 
NESTE ANO

FIERGS PROMOVE 
ENCONTRO DE 
LIDERANÇAS 
SETORIAIS

CONGRESSO DA 
IULTCS SERÁ EM 
NOVO HAMBURGO

SEMINÁRIO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

DISCUTE COMUNICAÇÃO DIGITAL

PLATAFORMA MODA CO DIVULGARÁ 
VENCEDORES NESTE MÊS

Translado no estacionamento com carrinhos elé-
tricos, acesso gratuito à internet sem fio, pintura 
interna e externa, sanitários reformados, ilumina-
ção revisada, nova cobertura na entrada princi-
pal e jardinagem. Essas são algumas das melho-
rias por que vem passando o Anhembi, um dos 
maiores centros de eventos da América Latina. 
Algumas delas já estão implementadas e outras 
ficarão prontas até final de junho, a tempo da 
realização da Francal, de 6 a 9 de julho.  A fei-
ra apresentá as coleções de primavera-verão de  
mais de 800 expositores para 50 mil visitantes 
profissionais esperados, de acordo com estimati-
vas da promotora do evento. 
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Setor calçadista quer 
discutir tecnologias, 
marcas e pessoas
A busca constante pela com-
preensão do impacto da era 
digital nas relações humanas e 
nas interações com as marcas 
mobilizará especialistas, em-
presários e estudantes durante 
a realização da 19ª edição do 
SNIC (Seminário Nacional da In-
dústria de Calçados). Promovido 
pela Abicalçados (Associação 
Brasileira das Indústrias de Cal-
çados), o encontro contará com 
palestras trazendo assuntos 
pertinentes ao tema durante 
o dia 20 e maio, no Anfiteatro 
Padre Werner, na Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos 
– Unisinos, em São Leopoldo/
RS. O coordenador da Unidade 
de Desenvolvimento da Abi-
calçados, Cristian Schlindwein, 
destaca que os profissionais se-
lecionados para as explanações 
formam um time completo de 
especialistas na área digital.

Retração marca com-
portamento da ativida-
de industrial no País
No ano passado, a produção in-
dustrial brasileira registrou queda 
acumulada de 3,2%, segundo 
dados do IBGE, tendo apresen-
tado um quadro de retração em 
relação a 2013. Dos setores mais 
prejudicados destacaram-se 
a metalurgia, os dos produto-
res de metal, o de máquinas e 
equipamentos e o de produtos 
químicos. Já a atividade da in-
dústria de transformação bra-
sileira caiu 4,3% no acumulado 
do ano, tendo o Rio Grande do 
Sul acompanhado o comporta-
mento nacional e recuado tam-
bém 4,3% em relação ao ano 
anterior. “A desvalorização do 
real, que beneficia a exportação 
para mercados internacionais, 
aumentando a competitividade 
da indústria, também tem sido 
afetada pelos aumentos de cus-
tos”, diz o presidente executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein. 

Imagem do 
calçado brasileiro 
em destaque
A 24ª edição do Salão In-
ternacional do Couro e do 
Calçado (SICC) chamou a 
atenção de dois jornalistas 
internacionais que estive-
ram pela primeira vez na 
feira gaúcha. Os profissio-
nais, que também visita-
ram indústrias de calçados 
da região, participaram de 
mais uma edição do Projeto 
Imagem, iniciativa do Bra-
zilian Footwear, programa 
de apoio às exportações de 
calçados mantido pela Abi-
calçados, em parceria com 
a Apex-Brasil. A analista de 
Promoção de Imagem da 
Abicalçados, Caroline Lucas, 
destaca que a ação cumpriu 
com o objetivo de divulga-
ção do calçado brasileiro 
além-fronteiras. 

Alta na produção 
calçadista é 
insuficiente para 
zerar perdas
O setor calçadista deve en-
frentar mais um ano difícil, 
depois de terminar 2014 com 
retração de 2,5% na produção. 
O avanço das vendas que tra-
dicionalmente ocorre no se-
gundo semestre não deve ser 
suficiente para zerar as perdas 
passadas e a produção deve 
crescer apenas 1,5% este ano. 
O Instituto de Estudos e Ma-
rketing Industrial (Iemi), consul-
toria que realiza estudos para 
o setor calçadista, já reduziu a 
estimativa de crescimento da 
produção em 2015 ante o ano 
passado, de 2,1% para 1,5%. 
[...] O presidente da Abicalça-
dos, Heitor Klein, também vê as 
vendas para o mercado exter-
no como uma alternativa para 
o setor. Ele afirma, entretanto, 
que ainda é cedo para falar em 
retomada das exportações.

Câmbio já amplia 
a substituição de 
importados
A retomada das exportações 
não é o único efeito positi-
vo que a taxa de câmbio ao 
redor de R$ 3 pode trazer 
à indústria no médio prazo. 
Mesmo sem crescimento da 
demanda devido ao cenário 
de recessão, empresas de di-
ferentes segmentos de bens 
de consumo ouvidas pelo Va-
lor preveem recuperar parte 
do mercado doméstico neste 
ano porque seus preços já fi-
caram ou devem ficar mais 
competitivos em relação a 
seus concorrentes importados.  
[...] Nos calçados, o segmento 
que sofre concorrência mais 
significativa dos importados é 
o esportivo, diz Heitor Klein, 
presidente da Abicalçados. 
Para Klein, o recuo de 23% do 
volume importado desse tipo 
de calçado no primeiro tri-
mestre, ante igual período de 
2014, reflete tanto o avanço 
dos preços quanto a demanda 
mais enfraquecida. 

Em Destaque
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Variação mensal da produção de calçados e de partes para calçados Em %
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I N D Ú ST R I A . Empresas esperam melhora nas vendas no segundo semestre, mas expectativa se
baseia em fraco desempenho no ano passado, quando o volume produzido caiu 2,5% ante 2013

Alta na produção calçadista é
insuficiente para zerar perdas
BENS DE CONSUMO
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�O setor calçadista deve en-
frentar mais um ano difícil, de-
pois de terminar 2014 com re-
tração de 2,5% na produção. O
avanço das vendas que tradi-
cionalmente ocorre no segun-
do semestre não deve ser sufi-
ciente para zerar as perdas
passadas e a produção deve
crescer apenas 1,5% este ano.
O Instituto de Estudos e Marke-
ting Industrial (Iemi), consulto-
ria que realiza estudos para o se-
tor calçadista, já reduziu a
estimativa de crescimento da
produção em 2015 ante o ano
passado, de 2,1% para 1,5%.

“A nossa projeção é de alta na
produção este ano, mas isso de-
pende muito da melhora da
confiança, que ainda está muito
b a i x a”, observa o diretor do Ie-
mi, Marcelo Prado. Ele destaca,
entretanto, que a discreta ex-
pansão vem depois de uma
queda entre 2013 e 2014.

A previsão de crescimento leva
em consideração dois fatores
que barraram as vendas no ano
passado e deixaram mais fraca a
base de comparação: Copa do
Mundo e Eleições, comenta ele.

“O primeiro evento causou o
adiamento e a redução das ven-
das, o segundo teve maior im-
pacto na confiança do merca-
d o”. De acordo com Prado, essa
falta de confiança ainda se refle-
te nos baixos volumes no come-
ço desse ano.

A A l p a rg a t a s, por exemplo,
não vislumbra uma melhora
antes do final do primeiro se-
mestre. “Vamos sofrer um pou-
co ainda em maio, mas a partir
de junho e julho acreditamos
que com a entrada da nova cole-
ção melhore”, afirmou o dire-
tor-presidente da companhia,
Márcio Utsch, em teleconferên-
cia com analistas na última se-
gunda-feira (11). A empresa de-
tém as marcas Havaianas,
Topper e Timberland.

Volume de vendas
No primeiro trimestre do ano,
a receita líquida da Alpargatas
nos negócios nacionais caiu
1,5% para R$ 560,9 milhões, na
comparação com o primeiro
trimestre de 2014. Já o lucro lí-
quido recorrente, consideran-
do todas as operações da com-
panhia, somou R$ 99,2
milhões, alta de 17,3% na mes-
ma comparação. O aumento
do lucro da companhia foi atri-
buído a maior geração de lucro
antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização, Ebit-
da na sigla em inglês.

“Foi uma política da compa-
nhia de preservar rentabilida-
de [no período], então reajus-
tamos os preços. Subimos em
torno de 7% o preço médio na
comparação com o ano passa-
d o”, contou Utsch. Ele avalia
que a alta nos preços, combi-
nada a um cenário recessivo

levou a uma queda no volume
c o m e rc i a l i z a d o.

As vendas em unidades da Al-
pargatas caíram de 53,9 milhões
de unidades entre janeiro e
março do ano passado para 51
milhões de unidades no mesmo
intervalo de 2015.

“O estoque dos nossos clien-
tes subiu cerca de 20 dias a mais,
porque eles não conseguiram
vender no varejo e então eles se-
guraram as compras, o que se-
gurou um pouco o nosso volu-
me, mas isso foi transitório”,
acredita o executivo.

O diretor de finanças e rela-
ções com investidores da Gre n -
d e n e, Francisco Schmitt, conta
que o varejo tem sinalizado que

as vendas estão mais difíceis no
segundo trimestre. Na opinião
dele, o crescimento das vendas
em unidades em ritmo acima da
receita líquida se deve a migra-
ção do consumo para produtos
de menor valor, comum em pe-
ríodos de desaceleração da ati-
vidade econômica.

Nos três primeiros meses do
ano, o volume de vendas da
Grendene no País avançou 11%
sobre um ano antes, mas a re-
ceita líquida teve alta de 7,8%
para R$ 532,3 milhões.

Para o segundo semestre, a
Grendene aposta nos eventos
sazonais para aumentar o volu-
me das vendas, mas trabalha
com a perspectiva de piora do

cenário no País. “Não podemos
prever o consumo, mas muito
provavelmente o consumidor
vai continuar com dinheiro cur-
to e muito cauteloso em seus
g a s t o s”, declarou Schmitt, em
nota enviada ao DCI.

É nesse cenário que a Be i ra
Rio espera continuar ganhando
espaço no mercado. Assim co-
mo a Grendene, a fabricante
tem conseguido ampliar o volu-
me vendido, mas com margens
mais pressionadas.

“Nossa estratégia tem sido
tentar segurar ao máximo [os
custos] e não repassar ou ate-
nuar isso no preço”, destacou o
analista de mercado da Beira
Rio, Ângelo Gasques,

em entrevista recente ao DCI.
Gasques explica que a produ-

ção de calçados da empresa de-
ve continuar crescendo, mas
pondera que a alta é reflexo da
produtividade. “No segundo se-
mestre, com os modelos de ve-
rão, a produção tende a aumen-
tar pela facilidade”, disse ele.

A A rez zo, também notou me-
lhor desempenho das marcas
de menor preço. No primeiro
trimestre, a receita bruta das
marcas Arezzo e Schutz cresceu
1,2% e 12,6%, respectivamente,
enquanto a marca de entrada,
Anacapri, avançou 34,7%. A re-
ceita líquida da companhia so-
mou R$ 236 milhões nos três
primeiros meses desse ano, alta
de 10,7% na comparação com o
mesmo período de 2014.

Mercado externo
Se a demanda interna é desani-
madora, a valorização do dólar
frente ao real pode impulsionar
as vendas externas, ressalta
Marcelo Prado.

O presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados), Heitor
Klein, também vê as vendas pa-
ra o mercado externo como
uma alternativa para o setor. Ele
afirma, entretanto, que ainda é
cedo para falar em retomada
das exportações.

“Ainda vivemos um cenário
de instabilidade, mas podemos
ter uma ligeira melhora pelo
c â m b i o”, disse Klein.

Na Pa q u e t á , dona das marcas
Capodarte, Dumond e Ortopé,
o plano de crescimento inclui o
aumento das exportações, que
hoje representam de 15% a 17%
do faturamento. “Esse ano as
exportações devem aumentar,
mas ainda precisamos de mais
segurança em relação ao câm-
b i o”, conta o presidente da em-
presa, Adalberto Leist.

D I V U L G AÇ ÃO

Fabricante de calçados Beira Rio segue apostando em calçados de menor preço para atrair consumidores e garantir giro nas vendas este ano
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Entre os empresários, as ele-
vações das taxas de juros, dos 
custos da energia elétrica e dos 
combustíveis e a diminuição de 
incentivos fiscais foram aponta-
das como itens que colaboraram 
para a desaceleração da indús-
tria, diminuição da demanda e 
perda de confiança na economia. 
Para tentar manter-se competiti-
vo e elevar a produção, o setor 
tem priorizado o corte de custos, 
a reorganização de processos e a 
readequação de jornadas.

A necessidade de adoção de 
ajustes, por parte do governo fe-
deral, também tem sido destaca-
da como fundamental para o setor 
ensaiar uma retomada ao longo 
do ano e vislumbrar novos pata-
mares para 2016. “O ajuste fiscal 
vai permitir ao País recuperar cre-
dibilidade junto aos investidores 
internacionais e ao consumidor 
voltar a se sentir seguro a adquirir 
bens duráveis, retomando o ritmo 
econômico. Este processo é longo 
e desafiador, mas fundamental 
para o Brasil voltar a crescer”, 
destaca o vice-presidente da GM 
para o Brasil, Marcos Munhoz.

A economista do Núcleo de 
Análise Setorial da Fundação de 
Economia e Estatística do Estado 
(FEE), Cecília Hoff, enfatiza que 
2015 é o ano de “arrumar a casa” 
e ajustar a economia para o País 
voltar a crescer em 2016, de for-
ma mais sustentada. “Pode-se 
crescer pouco ou até negativo, 
mas com taxa de câmbio, con-
trole dos preços da energia e re-
tirada de incentivos fiscais sem 
perder tanto em emprego. Temos 
de apostar em organizar a econo-
mia para preservar o emprego e 
permitir que a indústria volte a 
respirar melhor”, comenta.

Ajustes são 
necessários 
para iniciar 
retomadaNo ano passado, a produção indus-

trial brasileira registrou queda acumu-
lada de 3,2%, segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tendo apresentado um quadro de 
retração em relação a 2013. Dos setores 
mais prejudicados destacaram-se a me-
talurgia, os dos produtores de metal, o 
de máquinas e equipamentos e o de pro-
dutos químicos. 

Já a atividade da indústria de trans-
formação brasileira caiu 4,3% no acu-
mulado do ano, tendo o Rio Grande do 
Sul acompanhado o comportamento 
nacional e recuado também 4,3% em 
relação ao ano anterior — quarta posição 
entre os estados com maior queda.

Pesaram sobre os resultados de 2014 
as peculiaridades do ano, que contou 
com a Copa do Mundo e as eleições ge-
rais, eventos que influenciaram direta-
mente a economia. Logo após o pleito, 
o cenário econômico desacelerou, e as 
incertezas e falta de confiança passaram 
a marcar o comportamento de empresá-
rios, consumidores e investidores. Com 
isso, o Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro cresceu apenas 0,1% no ano em 
comparação com 2013, chegando a R$ 
5,52 trilhões. No acumulado do ano, o 
PIB gaúcho também apresentou variação 
praticamente nula, ficando em 0,5%, e 
prospectando um cenário de estagnação 
para a atividade industrial. 

A desaceleração da indústria gaú-
cha resultou, em muito, segundo o pre-
sidente da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (Fiergs), Heitor Müller, 
da redução das vendas para o Mercosul, 
especialmente para a Argentina. “O país 
era grande comprador dos produtos do 
Estado, mas também sofremos por nos-
sa falta de competitividade com países 
que comercializam os mesmos produ-
tos, mas bem mais baratos, por conta 
dos nossos altos custos de produção e 
tributários”, aponta.

No ano passado, as exportações 
totais caíram 7% em comparação com 
2013, e mais da metade dos estados 
enfrentaram queda, entre eles o Rio 

Grande do Sul, que apresentou a terceira 
maior, 25,5%. Na indústria de transfor-
mação, a retração ficou próxima, 7,8%. 

“A desvalorização do real, que be-
neficia a exportação para mercados 
internacionais, aumentando a competi-
tividade da indústria, também tem sido 
afetada pelos aumentos de custos”, diz 
o presidente executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Heitor Klein. Já as impor-
tações brasileiras caíram 4,4%, com 12 
dos 27 estados apresentando redução, 
inclusive o Rio Grande do Sul, que teve 
a terceira maior queda, de 10,9%.

No primeiro bimestre de 2015, a 
indústria de transformação brasileira 
recuou 9,3%, e 10 dos 14 estados pes-
quisados pelo IBGE sofreram retração. 
O Estado ficou novamente em quarta 
posição entre os que tiveram baixa, de 
12,2%. Diante desse cenário, o presiden-
te do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de 
Mello Lopes, enfatiza que a indústria 
de transformação deve ser tratada de 
forma diferente pelo governo. “A indús-
tria de transformação tem de ser olha-
da com grau de prioridade. A base do 
crescimento tem de se voltar para ela. 
Para isso, deve-se corrigir assimetrias, 
de maneira a recuperar parte da compe-
titividade”, diz.

As exportações totais no Brasil tam-
bém retraíram 13,7% nos três primeiros 
meses do ano, com 23 dos 27 estados 
apresentando queda, e o Rio Grande do 
Sul com o segundo menor índice, menos 
5,2%. Na indústria de transformação, o 
País teve queda de 3,0%, principalmen-
te dos derivados de petróleo, químicos, 
máquinas e equipamentos e veículos.

No mesmo período, as exportações 
da indústria de transformação gaúcha 
recuaram 8,5%, com destaque para de-
rivados de petróleo, químicos, máqui-
nas e equipamentos, couro e calçados. 
As altas ficaram com o tabaco, veículos 
e alimentos. As importações brasileiras 
no trimestre também recuaram, na or-
dem de 13,2%, e as gaúchas tiveram a 
quinta maior queda, 24,9%.

CONJUNTURA

Retração marca comportamento 
da atividade industrial no País

Indicadores industriais do RS
Indicador 2014 2015 (jan/fev)
Compras industriais -11 -22,5

Faturamento real -5,4 -16,1

Horas trabalhadas -2,6 -9,2

Massa real de salários 1,2 -3,8

Pessoal ocupado -1,8 -5

Utilização da Capacidade Instalada -2,2 -3,7
*Fonte: FIeRGS/Uee

Produção da indústria de transformação (%)
Estados pesquisados 2014 2015 (jan/fev)
Amazonas -4,1 -16,3

Bahia -3,1 -18,2

Ceará -2,9 -7,7

espírito Santo -3,5 5,6

Goiás 1,4 -4,1

Mato Grosso 2,9 1,7

Minas Gerais -4,3 -8,8

Pará -0,9 2,3

Paraná -5,4 -13,2

Pernambuco 0,2 2,8

Rio de Janeiro -4,5 -12,7

Rio Grande do Sul -4,3 -12,2

Santa Catarina -2,2 -8,2

São Paulo -6,2 -7

BRASIL -4,3 -9,3

Fonte: IBGe/PIM

CLAITON DORNELLES/JC

O cenário é de estagnação para a atividade industrial
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O que os economistas esperam
Projeções para as vendas no varejo restrito - Em %

Barclays

Banco ABC Brasil

Banco Brasil Plural

Banco Fator

BI&P

BESI Brasil

Bradesco

GO Associados

Ibre-FGV

Itaú Unibanco

LCA Consultores

MCM Consultores

Opportunity

Quest Investimentos

Rosenberg & Associados

Tendências Consultoria

Votorantim Corretora

Março/Fevereiro* Março15/Março14
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2

1,6Média -0,3

-0,6%* é a estimativa média de 15 analistas para o
desempenho do varejo ampliado entre fevereiro e março

Analistas estimam recuo no comércio
DeSãoPaulo

A trajetória negativa da renda
e a confiança do consumidor em
baixa prejudicaram o desempe-
nho do comércio em março, ava-
liam economistas. Segundo a
média de projeções de 17 insti-
tuições financeiras e consulto-
rias ouvidas pelo Valor Data, o
volume de vendas do varejo res-
trito (não inclui automóveis e
material de construção) caiu
0,3% sobre fevereiro, feitos os
ajustes sazonais, depois de ter di-
minuído 0,1% no dado anterior.

As estimativas para a Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC), a ser
divulgada amanhã pelo IBGE,
vão de recuo de 0,8% até alta de
0,3%. Já para o varejo ampliado —
que considera os segmentos de
veículos e material de constru-
ção, além dos outros oito ramos
pesquisados no varejo restrito —
a previsão média de 15 analistas
conta com retração de 0,6%.

Rodrigo Baggi, da Tendências
Consultoria, afirma que a redu-
çãodarendadisponível eamaior
seletividade nas concessões de

crédito seguiram moderando o
comportamento das vendas em
março. Para a Tendências, tanto o
varejo restrito quanto o amplia-
do encolheram 0,5% no mês.

Nos cálculos de Baggi, a parcela
excedente do orçamento das famí-
lias após já pagas as despesas es-
senciais diminuiu 2% no primeiro
trimestre em relação a igual perío-
do de 2014. Esse movimento, rela-
cionado ao aumento de preços de
itens como gasolina, energia e
transporte público, tem afetado
mais os setores de bens semidurá-
veis eduráveis,diz ele.

Segmentos menos dependen-
tes do crédito e da confiança, co-
mo o de super e hipermercados,
podem ter resultados um pouco
mais favoráveis, pondera Baggi,
mas mesmo assim não estão
imunes ao cenário de desacelera-
ção do consumo.

Segundo o ajuste sazonal da
Tendências, as vendas de super-
mercados medidas pela associa-
ção de empresas do setor caíram
1,1% de fevereiro para março.
“Nesses setores, o consumidor
consegue fazer substituições sem

necessariamente reduzir o volu-
me de compras, ao contrário do
que ocorre nos ramos de linha
branca e material de construção,
por exemplo”, afirma Baggi.

Para Paulo Neves, da LCA Con-
sultores, a retração de 0,7% espera-
da para o varejo restrito em março
tem como principal motivo o de-
saquecimento do mercado de tra-
balho e a queda do rendimento
real dos ocupados, mas os setores
mais sensíveis ao crédito também
devemter continuadopatinando.

Com o ciclo de aperto monetá-
rio, afirma Neves, as taxas de juros
para a aquisição de bens duráveis,
excluindo automóveis, também
subiram,oque desestimulaesse ti-
po de compra, assim como a con-
fiançaemnívelbastante ruim.

Em abril, o Índice de Confiança
do Consumidor (ICC) medido pela
Fundação Getulio Vargas avançou
3,3% sobre março, para 85,6 pon-
tos,masacumulouquedade13,8%
nosprimeiros trêsmesesdoano.

Apesar da alta no último dado,
Neves avalia que o indicador vai
continuar piorando nos próximos
meses, conforme forem sendo co-

nhecidos números fracos sobre a
economia. “Quando forem divul-
gados estatísticas ruins referentes
ao PIB, isso deve ter impacto signi-
ficativonaconfiança”,disse.

De acordo com analistas, os
dados da PMC indicam que o
consumo das famílias não deve
ter ajudado a atividade no co-
meço do ano. Se a projeção da
Tendências para março for con-
firmada, Baggi calcula que o vo-
lume de vendas no varejo restri-
to terá recuado 1,3% entre o últi-
mo trimestre de 2014 e o pri-
meiro de 2015.

Nas vendas ampliadas, o tom-
bo seria ainda maior, de 3%. “O
consumonãodeveseraprincipal
influência negativa para o PIB no
período porque a indústria teve
deterioração forte, mas a rever-
são do crescimento do consumo
ficou muito evidente.”

Neves, da LCA Consultores,
projeta que, após o primeiro tri-
mestre, o movimento de des-
compressão dos preços deve aju-
dar o setor, mas a melhora tende
a ser muito marginal. “Não pre-
vemos retração para o varejo es-

te ano, mas mesmo assim é um
desempenho muito fraco”, co-
menta o economista, que traba-
lha com alta de 1% do comércio
restrito em 2015. Este número

deve ser revisto para baixo de-
pois de divulgados os resultados
de março. Para a Tendências, as
vendas restritas terão recuo de
0,7% no ano. (AM)

Conjuntura Empresas de diferentes setores já buscam na produção local opções para itens antes comprados lá fora

Câmbiojáampliaasubstituiçãodeimportados
REGISFILHO/VALOR

Tilkian,daEstrela:Comdólarmais forte, empresaplaneja reduzirde35%para20%opesode importadosnofaturamento

AríciaMartins
DeSãoPaulo

A retomada das exportações
não é o único efeito positivo que a
taxa de câmbio ao redor de R$ 3
pode trazer à indústria no médio
prazo. Mesmo sem crescimento da
demanda devido ao cenário de re-
cessão,empresasdediferentesseg-
mentos de bens de consumo ouvi-
das pelo Valor preveem recuperar
partedomercadodomésticoneste
ano porque seus preços já ficaram
ou devem ficar mais competitivos
emrelaçãoaseusconcorrentes im-
portados. Varejistas do setor de
construção e supermercados rela-
taram ao Itaú Unibanco uma
maior procura por fornecedores
nacionais. Segundo o “Orange Bo-
ok” de abril — um relatório sobre o
termômetro da atividade econô-
mica a partir de comentários de
clientes do banco — um dos pou-
cos fatores positivos no momento
éorealmaisdepreciado.

“Um empresário de uma grande
varejistadosetordeconstruçãome
disse que, com esse câmbio, está
impossível importar”, comenta o
economista Caio Megale. Nos su-
permercados, a substituição está
ocorrendo principalmente no se-
tor de alimentos. Para Megale, de-
poisdaaltadodólar, a substituição
de importações ocorre mais rapi-
damente do que a recuperação das
exportações e, em sua avaliação, os
dados da balança comercial já re-
fletiram esse movimento. Em abril,
as importaçõesrecuaram23,7%em
relação a igual mês de 2014 na mé-
diadiária. Elepondera,no entanto,
quearetraçãoocorreutambémde-
vidoaoesfriamentodademanda.

A Estrela ainda não se benefi-
ciou da desvalorização do real,
mas o presidente da empresa, Car-
los Tilkian, afirma que isso trará
maior competitividade a seus pro-

dutos em relação aos importados
ao longodoano,especialmenteno
último trimestre, período mais
forte para a venda de brinquedos.
Em um primeiro momento, Til-
kian aponta que a alta do dólar le-
vou a uma mudança na estratégia
da Estrela, que também trabalha
com itens vindos de fora. “Vamos
reduzir a importação e ampliar a
produção nacional. No ano passa-
do, os produtos importados repre-
sentaram em torno de 35% do nos-
so faturamento. Neste ano, não
projetamosmaisdoque20%”.

ComsedeemJoinville(SC),atêx-
til Döhler não vai reduzir a fatia de
insumos importados usados na
produção,de cerca de 25% dototal,
porqueaindústrianacionalnãofa-
bricapartedosprodutosquímicos,
fios sintéticos e corantes de que a
empresa precisa. Por outro lado, o
diretor comercial da fabricante de
itens de cama, mesa e banho, Car-
los Alexandre Döhler, conta que os
“namoros” com alguns varejistas
começaram, e a expectativa é que
os negócios comecem a ser fecha-
dosapartirdestemês.

Devido à elevada volatilidade
do câmbio no período recente,
Döhler diz que o varejo ainda está
inseguro sobre qual decisão tomar
em relação às importações. Se o
dólar ficarnacasadosR$3,porém,
é certo que o setor deixará de im-
portar. “A indústria brasileira deve
sentir um aumento de procura
dentro do mercado interno, mas
isso deve ocorrer mais no segundo
semestre”. Segundo ele, há uma
certa demora nessa retomada por-
que, quando um varejista abre
mãodeumfornecedor,a reaproxi-
mação levaalgumtempo.

A Trousseau, que vende grande
parte de seus produtos em lojas
próprias, deve sentir mais rapida-
mente o impacto do câmbio. O
sócio-diretor da marca de roupas

de cama voltada para o segmento
de alta renda, Romeu Trussardi,
calcula que, depois da escalada da
divisa americana, um produto se-
melhante ao seu no exterior está
hoje de 15% a 20% mais caro. “O
nosso mercado interno tem po-
tencial enorme porque o produto
que vem de fora não concorre di-
retamente com o nosso, muito
menos agora com a alta do dólar”,
disse Trussardi.

Celina Dias, dona da marca de
tecidos de decoração e papéis de
parede que leva seu nome, afirma
que a qualidade da indústria têxtil
brasileira tem melhorado bastan-
te, o que a motivou, juntamente
com a alta do dólar, a elevar a fatia
de produtos domésticos em seu
portfólio. Essa decisão foi tomada

em novembro, quando a taxa de
câmbio média ainda estava abaixo
dos R$ 2,60, e se mostrou acertada,
comenta Celina. “As fábricas estão
mais competitivas. Há um esforço
no desenho, no acabamento e no
preço. A indústria está caprichan-
do”, relata a empresária, que hoje
tem cerca de 60% de itens nacio-
nais emsuas lojas.

No setor moveleiro, Murillo
Schattan, diretor da Ornare, conta
que os concorrentes que trazem
armários e cozinhas prontos de fo-
raestão tendoaumentosdepreços
“consideráveis”, o que deve reduzir
ainda mais a fatia de importados,
já relativamente pequena, no mer-
cado interno. “Para nós, que pro-
duzimos aqui, a concorrência com
linhas importadas melhorou por-

que nosso preço não subiu”, afir-
ma.AOrnare importaalgunscom-
ponentes indisponíveis no Brasil,
como alguns tipos de tinta e de fo-
lhas de madeira, mas, de acordo
com Schattan, a empresa conse-
guiuabsorvero impactodoreajus-
tedestes insumos.

A Breton Actual, que não im-
porta nenhum componente de
seus móveis, ainda não possui nú-
meros, mas notou um aumento
da procura após a desvalorização
do real, segundo a diretora de
marketing Giselle Rivkind. “Temos
clientes que compram lá fora e
com a alta do dólar ficou mais
complicado”, diz Giselle, que es-
pera alta de 10% do faturamento
em 2015. Para ela, a movimenta-
ção do câmbio deve ajudar a

empresa a alcançar esse resultado.
Ainda neste segmento, Guido

Otte, presidente da Butzke, tam-
bém prevê que seus concorrentes
importados perderão participa-
ção, embora avalie que o real pre-
cisa se depreciar mais. Otte obser-
va que, no momento, há uma
grande retração do mercado, por-
que o consumidor está “economi-
zando de todos os lados possí-
veis”, mas, de qualquer forma, os
móveis importados devem sofrer
mais com essa situação e os fabri-
cantes nacionais devem suprir o
espaço deixado por eles.

A Mondial, de eletroportáteis,
fabrica no país cerca de 60% de sua
linha de produtos, composição
que não vai mudar após a alta do
dólar, diz Giovanni Cardoso, presi-
dente da companhia. “A maioria
dos itensqueimportamosnãotem
escala e nem custos para se produ-
zir no Brasil”, como as cafeteiras,
por exemplo, diz Cardoso. Por ou-
tro lado, ele acredita que a empre-
sa pode ficar mais competitiva em
relação aos importados no seg-
mento de liquidificadores, que são
produzidos aqui. A Mondial já
atende40%dessemercado.

Nos calçados, o segmento que
sofre concorrência mais significa-
tiva dos importados é o esportivo,
diz Heitor Klein, presidente da
Abicalçados(associaçãoquereúne
as indústrias do setor). Para Klein,
o recuo de 23% do volume impor-
tado desse tipo de calçado no pri-
meiro trimestre, ante igual perío-
do de 2014, reflete tanto o avanço
dos preços quanto a demanda
mais enfraquecida. Mesmo assim,
Kleinépoucootimista sobreomo-
vimento de substituição de impor-
tações. “Os efeitos positivos que
poderíamossentirnomercadodo-
méstico são anulados por outros
fatores, como o endividamento
das famílias eaaltada inflação.”

Controleaumentasobregrandescontribuintes
EduardoCampos e
RenataBatista
DeBrasília

Em tempos de magra arreca-
dação, a Receita Federal editou
duas medidas com foco em gran-
des contribuintes. Não há como
estimar quanto deve entrar no
caixa de forma imediata, mas se-
gundo o subsecretário de arreca-
dação e atendimento da Receita
Federal, Carlos Roberto Occaso,
asaçõesbuscammaiorcontrolee
“obviamente maior recuperação
de dívidas tributárias. A esperan-
ça é que leve a um incremento de
arrecadação”, disse.

A Instrução Normativa 1.565 vai
intensificar o monitoramento do
patrimônio de grandes devedores
do fisco. A ideia é acompanhar a
evolução patrimonial e impedir
queodevedorconsumaoutransfi-
ra seus bens antes de acertar as

contascomofisco.SeaReceitasus-
peitar que há dilapidação de patri-
mônio, pede o bloqueio de bens
via Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Esse tipo de acompanhamen-
to já é adotado pela Receita, o
que ocorre, agora, é uma intensi-
ficação.Ouniversodeempresas e
pessoas físicas acompanhadas
sobe de 1.303 para 3.857. O nú-
mero parece baixo, mas esses
contribuintes são responsáveis
por uma dívida de R$ 427 bi-
lhões, o que equivale a quase um
terço do R$ 1,4 trilhão em dívida
ativa, considerando todas as es-
feras de tributos e contribuições.

Desses 3.857 contribuintes,
1.549estão no Estado de São Paulo
e respondem por R$ 245 bilhões
em dívidas. Estão no grupo gran-
des indústrias, setor financeiro e
agropecuário.

Segundo Occaso, todo o contri-

buinte com mais de R$ 2 milhões
em dívidas com o fisco e que essa
dívida supere 30% do seu patrimô-
nio terá seus bens monitorados. A
Receita identificará os bens lista-
dos em cartórios e departamentos
detrânsito,porexemplo,solicitan-
do a averbação para indicar que o
bemestá sendoacompanhado.To-
daamovimentaçãodessesbens te-
ráde ser comunicadaàReceita.

Segundo Occaso, há um incen-
tivo para o contribuinte buscar o
parcelamento ou outro tipo de
acerto com a Receita, já que seus
bens podem ser bloqueados.
“Aumenta o risco para o contri-
buinte que tenta se evadir”, disse.

Em outra ação a Receita tam-
bém busca aumentar a arrecada-
ção espontânea, dando uma chan-
ceaosgrandescontribuintesdere-
tificar informações antes de sofre-
rem autuação. As experiências an-
teriores nesta linha, que estimu-

lam o contribuinte a se corrigir,
sãoconsideradasbastanteexitosas
pelaReceita.

A Portaria 641 atualiza o acom-
panhamento que o fisco faz, desde
2005, dos maiores contribuintes.
São 9.478 empresas e 5.073 pes-
soas físicas que respondem por
63% da arrecadação mensal de tri-
butos. Segundo o subsecretário de
fiscalização substituto, Francisco
Assis de Oliveira Junior, o objetivo
é tornar o processo de trabalho
maisefetivo.

Entre as ações adotadas está
umanova formaderelacionamen-
to com esses contribuintes que se-
rão avisados por telefone ou por
e-mail sobre eventuais problemas
em suas declarações. Dessa forma,
o contribuinte tem a chance de re-
tificar ou justificar as informações
antes de ser autuado. As multas
vãode75%aaté300%.

O que a Receita deseja, segun-

do Oliveira, é ampliar a auto re-
gularização. “A Receita quer que
ele [contribuinte] mantenha as
obrigações de forma atualizada e
correta de forma a reduzir a liti-
giosidade, que tem custo tanto
para Receita quanto para ele”.

Os critérios para fazer parte da
lista de grandes contribuintes
continuam os mesmos e basta
atender a um deles para ser en-
quadrado. Para as empresas: re-
ceita bruta anual de R$ 150 mi-
lhões, débitos declarados de R$
15 milhões, pagamentos à Previ-
dência acima de R$ 12 milhões,
folha de pagamentos acima de
R$ 36 milhões.

Para as pessoas físicas os crité-
rios são: rendimento total declara-
do maior de R$ 13 milhões, bens e
diretos acima de R$ 70 milhões, re-
cebimento de alugueis acima de
R$ 2,5 milhões, e propriedades ru-
rais acimadeR$75milhões.

Curta

VendasemSPcaem
Chegou a 12 meses consecuti-

vos a queda no faturamento do
comércio varejista no Estado de
São Paulo. Em fevereiro, a retra-
ção foi de 5,7% na comparação
com o mesmo período de 2014 e
a receita mensal atingiu R$ 38,5
bilhões, de acordo com a Pesqui-
sa Conjuntural do Comércio Va-
rejista no Estado de São Paulo,
realizada pela Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Feco-
mercio SP). Para a assessoria eco-
nômica da Federação, a movi-
mentação negativa do comércio
varejista confirma que a instabi-
lidade de variáveis de maior
abrangência — como renda, em-
prego, inflação e crédito — tem
impactado diretamente na con-
fiança de consumidores e empre-
sários, prorrogando as expectati-
vas de normalização do consu-
mo. Das nove atividades pesqui-
sadas, oito apresentaram queda.

O que impacta no setor 
a possível aprovação da 
PEC da terceirização
Grande parte das indústrias 
de calçados do Brasil utiliza a 
terceirização em seu processo 
produtivo a partir de ateliês. E 
o assunto ganhou ainda mais 
notoriedade no dia 22 de abril, 
quando a Câmara dos Deputa-
dos encerrou a votação do po-
lêmico projeto de lei (PL) 4330, 
que regulamenta a terceiriza-
ção do trabalho no País. [...] O 
presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, salienta 
que a terceirização, na prática, 
já existe. Na avaliação do exe-
cutivo, o grande problema que, 
tanto empresários como traba-
lhadores se ressentem, é a falta 
de urna regulamentação para a 
atividade. “A regulamentação 
da terceirização trará seguran-
ça jurídica para as empresas e 
garantirá os direitos dos tra-
balhadores terceirizados, que 
terão contratos regidos pela 
CLT”, pontua.

Empregando cerca de 330 mil pessoas, a indústria calçadis-
ta tem papel fundamental no desenvolvimento da economia 
nacional. Buscando estabelecer condições melhores de com-
petitividade tanto no mercado interno como além-fronteiras, 
é imperiosa a aprovação do PLC 30/2015, que regulamenta 
a terceirização, modalidade de trabalho tão antiga quanto à 
própria indústria de calçados, que tradicionalmente e devido às 
condições artesanais de parte do processo, a adota especial-
mente através das chamadas “bancas de pesponto” ou “atelie-
res de costura”. Trata-se de uma forma de manter o equilíbrio 
dos tempos de produção de diferentes modelos de calçados. 

Para embasar o leitor, é importante um breve resgate his-
tórico. Em meados do século passado, as atividades listadas 
acima eram exercidas por donas de casa que, a par de seus 
afazeres domésticos, logravam assim complementar o orça-
mento da família. A prática, portanto, já existia muito antes 
da própria caracterização do termo “terceirização”. Mais re-
centemente, a partir do entendimento da terceirização das 
atividades como importante fator de competitividade, espe-
cialmente pela especialização, eficiência e produtividade dos 

estabelecimentos, a dimensão de utilização desta ferramenta 
assumiu enorme relevância no setor, com expressivos ganhos 
de competitividade. 

Os críticos da terceirização apontam que a regulamentação da 
modalidade de atividade iria precarizar o trabalho. Nada mais 
equivocado. O não atendimento dos direitos dos trabalhadores 
não é decorrência da terceirização, mas da existência de traba-
lhadores na informalidade ou da não observância da legislação 
trabalhista e isso pode ocorrer em qualquer formato de con-
tratação. O projeto, além de manter a proteção do trabalhador 
no âmbito da CLT, trará segurança jurídica para as empresas, 
gerando empregos e maior competitividade e concorrência mais 
equânime com as principais economias desenvolvidas que já 
adotam a regulamentação do trabalho terceirizado.  

Portanto, a tarefa que se impõe é o regramento da atividade. 
É um atentado contra a indústria nacional pretender impedir 
a utilização de um mecanismo moderno de gestão, com ine-
quívocos impactos positivos na competitividade, por conta de 
infundados receios de prejuízos à classe trabalhadora.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 

Abicalçados

UM PROJETO PELA COMPETITIVIDADE

O projeto, 
além de 
manter a 
proteção do 
trabalhador 
no âmbito da 
CLT, trará 
segurança 
jurídica para 
as empresas.
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A importância da adaptação das marcas à revolução digital e 
as estratégias a serem adotadas pela indústria calçadista nes-
te contexto de “mudança de era” foram os temas abordados 
na 19ª edição do Seminário Nacional da Indústria de Calça-
dos (SNIC), evento que ocorreu no último dia 20 de maio, na 
Unisinos, em São Leopoldo/RS. Promovido pela Abicalçados, o 
seminário trouxe sete palestras de especialistas e atraiu quase 
duas centenas de pessoas, grande parte de profissionais ligados 
à indústria calçadista.

Mudança de Era
O professor da Perestroika, Jean Rosier, abriu o evento tratan-
do da “Mudança de Era”. Segundo ele, vivemos uma revolução 
digital, que faz com que as pessoas e grandes instituições pre-
cisem se reconectar não somente entre elas, mas com essa 
nova realidade. “Fomos criados com o drive industrial. Agora é 
preciso mudar esse drive para o digital”, destacou. Rosier dis-
se também que a nova era traz uma mudança no conceito de 
sucesso, hoje mais ligado ao processo colaborativo, de cocria-
ção. “Quando as pessoas e empresas se conectam, o poder está 
nelas”, frisou, ressaltando que a revolução em curso não está, 
necessariamente na internet, mas na reconexão das pessoas 
dentro da nova realidade. Para ele, as empresas ainda estão 
baseadas no modelo de revolução industrial e hoje existe uma 
urgência de adaptação ao novo modelo, que “não encaixota as 
coisas”. “É preciso foco nas pessoas”, acrescentou.

Mobile First
A modalidade digital mobile foi o tema abordado pelo adminis-
trador de empresas Gustavo Bacchin. Segundo ele, até 2020, 
80% dos adultos terão smarthpho-
ne e a indústria deve estar prepa-
rada para esse momento, com es-
tratégias adequadas para o mundo 
mobile. “Hoje, 75% dos telefones 
vendidos no Brasil são smartpho-
nes. Os dispositivos móveis estão 
mudando a mentalidade do consu-
mo e o ciclo de compras e é preciso 
que as empresas estejam adaptas 
a essa realidade. O papel da loja fí-
sica precisa mudar, é uma questão 
de sobrevivência”, disse, destacan-
do que a inclusão digital da nova 
geração tem acontecido cada vez 
mais cedo. O consumidor está sem-
pre on-line e a internet móvel tem assumido papel cada vez 
mais importante neste contexto. As grandes empresas já estão 
pensando na interface mobile. No Facebook, a maior rede social 
do mundo, 68% do tráfego é mobile, sendo que 62% da receita 
total da companhia é advindo dessa modalidade de acesso. As 
buscas via Google, em dez países, incluindo os Estados Unidos, 
também tem origem em aparelho móveis. “Até 2018 o acesso 
mobile irá ultrapassar o desktop. O investimento no acesso mó-
vel já não é uma opção”, frisou o profissional.

Os blogs
Os cuidados para o investimento em blogs foi o tema tratado 
pela jornalista e consultora de mídias sociais, Liliane Ferrari. 
A especialista ressaltou que de cada três mulheres, duas falam 
sobre suas compras, marcas em redes sociais e o blog tem papel 
determinante nessa nova cultura de interação digital. “Os blogs 
são plataformas interessantes de investimento, especialmente 
pelo engajamento que geram junto aos seguidores. Porém, é 
preciso estar atento para investir no site adequado”, destacou, 
listando aspectos que devem deter a atenção de quem dese-
ja investir na plataforma. Alguns pontos devem ter atenção por 
parte de quem planeja investir nos blogs especializados. Segundo 
Liliane, além da identificação do blog com a marca, é preciso ter 
mensuração do alcance, com views, interações, acessos e, aci-
ma de tudo, o nível de engajamento dos usuários. Como pontos 

positivos, os blogs, quando de qualidade, trazem a visibilidade, 
humanização das marcas, influência sobre as pessoas e auxílio 
no reposicionamento de marcas. Algumas questões legais, como 
a necessidade de um contrato – que evite divulgação de concor-
rentes na mesma plataforma, por exemplo – e a necessidade de 

identificação da publicidade tam-
bém foram abordadas.

Power for creation
O proprietário da Vandal, Ricardo 
Dullius, destacou o case da marca 
de camisetas e o processo inovador 
do que chamou de “teoria do pro-
duto perfeito”.  “É preciso atingir a 
excelência, com um propósito de 
marca, apostando na cocriação, 
uma comunicação adequada e com 
acessibilidade - também no preço 
praticado”, disse. De acordo com 
o empresário, é preciso reinventar 
as coisas para tornar as pessoas 

mais felizes. Ele destacou que uma camiseta é “uma rede social 
analógica”, portanto é preciso dar importância e acessibilidade ao 
material. No site da Vandal, o consumidor pode escolher a própria 
estampa, que é impressa em uma camiseta através de impressora 
especial. Dullius apresentou o site da marca, que é todo adaptado 
para uma comunicação mais direta com o consumidor, por meio 
de ferramentas que proporcionam 
um canal de forte interação. Sem 
loja física, por uma questão de cus-
to, o empresário ressaltou que pla-
neja investir em pequenos centros 
de distribuição para a melhora da 
performance do comércio on-line, 
com maior rapidez na entrega dos 
produtos.

“Advogados” da marca
A sócia da Pmweb Marketing 
Cloud Services, Caroline Milters-
teiner, apresentou a empresa e o 
trabalho realizado com alguns dos 
clientes. Segundo ela, a nova rea-
lidade digital já não aceita o tratamento igual para todos os 
consumidores, sendo necessária, cada vez mais, uma comuni-
cação individualizada. “É preciso gerar engajamento, é preci-

so que o consumidor seja um advogado da marca”, destacou, 
ressaltando que estratégias individualizadas geram 20 vezes 
mais resultados do que as massificadas. “É preciso trazer o con-
teúdo certo para o cliente certo e no momento certo e para 
isso é fundamental conhecer o cliente”, frisou, acrescentando a 
importância do reconhecimento do público-alvo que se deseja 
atingir com as ações digitais.

Interação
Apostando na interação com os usuários da rede social, a Pre-
feitura de Curitiba é destaque nacional nas mídias digitais. O 
case foi apresentado pelo diretor de Marketing da prefeitura, 
Marcos Giovanella. Usando ganchos bem humorados e inusita-
dos, a página da prefeitura no Facebook ganhou notoriedade 
no cenário nacional, gerando mídia espontânea e engajamento 
dos usuários. Citando alguns cases, Giovanella destacou que, 
desde julho de 2013, quando foi adotado o formato de comuni-
cação atual, o número de seguidores da página cresceu expo-
nencialmente. “Geramos experiências únicas em realtime. As-
sim como o criador do Angry Birds frisou em uma oportunidade, 
não estamos falando com consumidores, estamos falando com 
fãs. A regra é simples, engajou, vendeu”, disse.

Varejo físico e on-line
A integração do varejo físico com o on-line foi o tema da pa-
lestra de Ivan Alves, que há quatro anos trabalha na área de 
Marketing Digital da Magazine Luiza. Ele apresentou o case de 

uma das maiores varejistas do Bra-
sil e contou como a empresa tem 
feito para integrar o ponto físico ao 
virtual, especialmente através do 
personagem virtual criado, a “Lu”, 
que desde 2001 vem sofrendo 
adaptações para ser uma espécie 
de “consultora digital” para os con-
sumidores da loja. Atualmente, a 
Magazine Luiza conta com mais de 
dois milhões de fãs no Facebook e 
possui uma produtora interna para 
a produção de vídeos que posta 
on-line, gerando grande engaja-
mento com os consumidores.

Promovido anualmente pela Abicalçados, o 19º SNIC teve pa-
trocínio da Couromoda e Francal Feiras. O apoio foi da Unisinos 
e a curadoria da Share.

CALÇADISTAS PREPARADOS 
PARA A “NOVA ERA”
Abicalçados promoveu tema da comunicação digital e negócios no Seminário Nacional da Indústria Calçadista

Hoje, 75% dos telefones 
vendidos no Brasil 

são smartphones. Os 
dispositivos móveis estão 
mudando a mentalidade 

do consumo

Gustavo Bacchin

É preciso gerar 
engajamento, é 
preciso que o 

consumidor seja um 
advogado da marca

Caroline Miltersteiner
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Resultado da feira calçadista foi “além das expectativas” para a Merkator, promotora do evento

SICC ESPANTA CRISE E 
REGISTRA INCREMENTO DE VENDAS

ENTIDADES BUSCAM REGULAMENTAÇÃO DA 
ETIQUETAGEM PARA CALÇADOS E ARTEFATOS

FÓRUM ACONTECE 
PARALELAMENTE À FRANCAL

ASPECTOS SOBRE O 
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS INDUSTRIAIS

O 24º Salão Internacional do Couro e do 
Calçado (SICC), que reuniu cerca de 1,7 

mil marcas de calçados e acessórios entre os 
dias 25 e 27 de maio, no Serra Park, em Gra-
mado/RS, teve saldo positivo. A avaliação é da 
promotora do evento, a Merkator, que desta-
ca um resultado “além das expectativas e que 
mostra a disposição dos lojistas em renovar as 
vitrines com produtos inéditos na expectativa 
de um segundo semestre de recuperação”. 

O diretor da Merkator, Frederico Pletsch, reco-
nhece o momento de instabilidade, mas destaca 
que o cenário construído é muito mais grave e 
assustador do que realmente é. “No SICC, perce-
bemos empresários, fabricantes e lojistas trocando 
informações sobre o momento econômico. Certa-
mente, essa sinergia os fez perceber que a crise 
não é tão grande quanto parece”, constata. 

A percepção do diretor da feira é compartilhada 
pelos expositores. O diretor da Vulcabras|azaleia, 

Pedro Bartelle, saiu entusiasmado com a visita-
ção e os negócios encaminhados. “Esta é uma 
feira na data certa para o lançamento das co-
leções, o que reverte em um desempenho muito 
favorável para o expositor”, diz o executivo.

O diretor presidente da Bibi, Marlin Kolhrausch, 
compartilha a ideia de que o SICC contribuiu 
muito para dar um novo ânimo à indústria e ao 
varejo de calçados, mostrando caminhos para 
crescer. “Foi uma das melhores edições, e nos 

possibilitou desempenho dentro da expectati-
va prevista”, afirma.

Walter Cintra, diretor da Rafarillo, verifica no SICC 
um avanço de 20% nas vendas, na comparação 
com o evento do ano passado. A Usaflex, de Igre-
jinha/RS, relata um acréscimo de 10% nas vendas, 
segundo o gerente comercial Eduardo Santos. 
 
Abicalçados presente
A Abicalçados, através do Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações mantido 
em parceria com a Apex-Brasil, esteve pre-
sente no SICC 2015. Nessa edição, o Projeto 
Imagem trouxe dois jornalistas internacio-
nais de veículos especializados, Jean Pierre 
Bidegan, da Chausser (França), e Stefano 
Migliavacca, da ARS Sutoria (Itália). Leia 
mais na página 6 

A próxima edição do SICC acontecerá no Serra 
Park entre os dias 23 e 25 de maio de 2016.

A importância da regulamentação da lei 11.211, de dezembro de 
2005, que dispõe sobre as condições para identificação do cou-
ro e das matérias-primas utilizadas na confecção de calçados e 
artefatos, volta à pauta da Abicalçados. Em momento de fragili-
dade econômica, os ganhos vão além da proteção ao consumidor, 
servindo também como um diferencial competitivo frente a mer-
cadorias de origem asiática e mitigação de falsificações, já que 
a origem fiscal e local de fabricação deverão estar devidamente 
identificados no produto.

O tema foi abordado em reunião realizada no último dia 8 de maio, 
na sede do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), no Rio de Janeiro. Além do assessor-executivo da Abical-
çados, Igor Hoelscher, participaram do encontro representantes do 

Centro das Indústrias de Curtume do Brasil (CICB) e da Associação 
Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem 
(Abiacav).  “A reunião com o Inmetro foi bastante positiva. Na 
oportunidade, destacamos alguns pontos relevantes em relação ao 
pleito, justificando a importância da regulamentação da lei”, conta 
Hoelscher. Segundo ele, entre os pontos, estão a maior competitivi-
dade frente às importações de produtos asiáticos, o respeito ao con-
sumidor e a padronização.  “Os fabricantes estão dispostos a aderir 
à lei assim que ela for regulamentada, pois a mesma vai equalizar os 
fatores de competitividade”, acrescenta o executivo.

As entidades, por fim, cientes da dificuldade do Inmetro quanto ao 
efetivo para fiscalização, colocaram-se à disposição para auxiliar na 
fiscalização da lei, atuando em possíveis denúncias de irregularidades. 

Voltado para o varejo de calçados e acessórios, o 
Fórum de Moda & Marketing Francal reúne es-
pecialistas para apresentar temas de relevância 
para o dia a dia das lojas, como moda, gestão, 
marketing e economia. As inscrições, gratuitas, 
estão disponíveis no site oficial da feira (www.
feirafrancal.com.br). As vagas são limitadas e 
preenchidas por ordem de inscrição.

Uma novidade em relação às edições anteriores 
é que as apresentações acontecerão na Praça 
de Eventos, dentro do pavilhão, e distribuídas ao 
longo de três dias da feira (6, 7 e 8 de julho).

Quem abre o Fórum de Moda & Marketing 2015 
é o estilista e coordenador do núcleo de Design 
da Assintecal, Walter Rodrigues, que vai detalhar 
os temas, inspirações e conceitos que nortearam 
o desenvolvimento das coleções primavera-verão 
presentes na feira. No dia seguinte, a empresária 
Luiza Trajano, presidente da rede Magazine Lui-
za, ensina como o varejo deve adaptar-se para 

enfrentar os desafios do atual cenário macroeco-
nômico, seguida do Painel de Consumo de Calça-
dos, apresentado por Imad Esper, presidente da 
ABLAC, e Rita Navarro, da empresa de pesquisa 
Kantar Worldpanel.

Ainda no primeiro dia (6) acontece mais uma 
edição do Painel Trends LAB, com os diferen-
tes pontos de vista de quem fabrica e vende 
calçados e acessórios no Brasil. O painel será 
conduzido por Christian Thomas, diretor do 
Studio 10, e Nelson Batista Zimmer, pesqui-
sador de tendências do Portal Trends LAB. 
Patrícia Souza, editora de Moda e diretora de 
Pesquisa do grupo Usefashion, faz duas inter-
venções: um workshop de bijuterias, no dia 6, 
e uma palestra sobre comportamento de con-
sumo, no dia 8. Também neste dia, o professor 
e consultor Rubens Santa’Anna dá dicas de 
como transformar o ponto de venda um local 
de relacionamento, experiência e construção 
de marca.

“Resíduos Industriais: Legisla-
ção, gerenciamento e oportu-
nidades” foi o tema do Happy 
Hour com Tecnologia realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Tec-
nologia do Couro, Calçado e 
Artefatos (IBTeC) no último dia 
13 de maio. A mestre em Enge-
nharia Civil e em Gerenciamen-
to de Resíduos e doutoranda em 
Qualidade Ambiental, Vanessa 
Schweitzer dos Santos, e o 
mestre em Engenharia Civil/
Gerenciamento de Resíduos, 
químico e especialista em Edu-
cação Ambiental, Neuri Rempel,  
alternaram-se nas explanações.

Rempel lembrou que historica-
mente a indústria é associada 

a passivos ambientais, mas as 
organizações estão inseridas na 
comunidade e há muitos aspec-
tos positivos a elas associados. 
Vanessa lembrou que a postura 
ambiental empresarial está em 
evolução. Inicialmente as ações 
eram voltadas para resolver 
problemas, mas com o tempo 
se passou a pensar sobre como 
evitar que os problemas aconte-
çam. “Neste contexto, a postu-
ra é extrair o menor volume de 
recursos naturais e encontrar 
alternativas para o gerencia-
mento dos resíduos sólidos in-
dustriais”, considerou.

Os palestrantes consideraram 
que a empresa, para avançar 

na gestão dos resíduos in-
dustriais, precisa se manter 
atualizada ante as exigências 
mercado e da comunidade e o 
rigor da legislação. 

As leis, normas e portarias 
que regulamentam as respon-
sabilidades do poder público, 
das empresas geradoras e da 
comunidade, bem como as 
regras para o funcionamento 
dos aterros, o armazenamen-
to de resíduos perigosos, o 
transporte de resíduos peri-
gosos e ainda a classificação 
quanto à periculosidade, à 
disposição adequada dos re-
jeitos e à logística reversa 
também foram detalhados.
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A Abicalçados e a Associação Brasileira de Empresas de Compo-
nentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) promo-

vem, nos meses de junho e julho, cursos de e-commerce, vendas e ne-
gociações e marketing digital. Voltados para profissionais do setor que 
buscam capacitação nas áreas relacionadas, os cursos serão ministra-
dos por professores da ESPM-Sul, parceria das entidades no projeto. 

Com inscrições abertas até o dia 18 de junho, o curso de E-commerce 
será ministrado pelo professor Gustavo Reis, que atuou diretamente 
no lançamento de mais de dez lojas on-line em diferentes 
segmentos. O curso trará ao aluno conhecimentos fundamentais 
e as melhores práticas para o planejamento e gestão do canal de 
e-commerce com foco no setor calçadista. Os módulos do curso 
serão focados no modelo de gestão composto pelas atividades de 
Ativação, Engajamento, Conversão e Relacionamento em uma loja 
virtual. “O mercado brasileiro apresenta algumas peculiaridades para 
as operações e-commerce do tipo, especialmente na adequação 
dos diferentes modelos de negócios presentes nesse segmento: as 
lojas virtuais nativas, os varejos físicos que atuam on-line e as lojas 
de indústria ou marcas”, comenta. Segundo ele, o momento atual 
do Brasil, com o crescimento da base de e-consumidores, mais de 
63 milhões em 2014 segundo o Ebit, e o aumento da confiança de 
compra no canal ocorre uma mudança no perfil da compra on-line. 
“Desde 2013 o segmento de moda começou a ocupar a primeira 
posição em vendas on-line, ultrapassando setores tradicionais”, 
frisa o docente.  

Objetivando fomentar habilidades de gestão comercial para o desen-
volvimento  de estratégias vencedoras em vendas, o próximo curso 
da grade será o de Vendas e Negociação, ministrado pelo professor 
José Luis Penelas. Abordando diferentes estratégias de vendas e 
trazendo a prática de conceitos vencedores, o curso tem inscrições 

abertas até o dia 2 de julho.  “Negociar em um contexto competiti-
vo, em que as demandas e exigências de clientes e stakeholders são 
crescentes, tornou-se uma das mais impactantes tarefas nos resul-
tados de uma organização”, comenta o professor.

Já o curso de Marketing Digital foi desenvolvido para oferecer aos 
participantes, além das discussões conceituais, a oportunidade de 
experimentar na prática as técnicas de planejamento e gestão de 
marketing digital. Com inscrições abertas até o dia 9 de julho, o cur-
so conta com explanações teóricas somadas ao estudo de cases e 
simulações de negócios on-line, que permitirão ao aluno adquirir uma 
visão ampliada do mix de marketing digital -  planejamento, mídia 
digital, mobile marketing, search, e-commerce, redes sociais e web 
analytics. “No que se refere especificamente ao setor calçadista, 
boas estratégias de marketing digital são fundamentais”, destaca o 
professor responsável pelo curso, Maurício Centeno. 

As inscrições estão abertas no site www.espm.br/abicalcados. As-
sociados da Abicalçados e Assintecal terão descontos nos investi-
mentos. Mais informações pelo e-mail janaina@abicalcados.com.br 
ou telefone 51 3594 7011. Todos os cursos serão ministrados na sede 
da Abicalçados, em Novo Hamburgo/RS.
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CURSOS BUSCAM QUALIFICAR 
PROFISSIONAIS DO SETOR

MODA CO REVELA 
SEUS VENCEDORES 

inspiramais.com.br inspiramaisoficial inspiramais

TUDO QUE REFLETE 

É CONTEÚDO. 
Salão de Design e Inovação de Materiais
08 e 09 de julho de 2015 das 9h às 19h 
Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca
Rua Frei Caneca 569, 5º andar - São Paulo SP

A primeira etapa do Moda Co, projeto da Abicalçados que visa 
aproximar a indústria calçadista de designers através do mundo 
virtual, está em fase final. No dia 15 de junho serão divulgados 
os ganhadores da disputa que moveu centenas de profissionais 
cadastrados desde abril, quando a plataforma inédita para o 
segmento foi lançada.

Com o intuito de criar desafios reais para os designers de 
moda, a plataforma Moda Co funciona on-line no endere-
ço www.modaco.cc, local onde os designers se cadastram de 
forma gratuita e também postam os desenvolvimentos de acor-
do com os briefings passados pelas empresas. Neste primeiro 
projeto, ainda piloto, participam a Piccadilly, Pampili, Kidy e Bibi.

O consultor de Design Estratégico da Abicalçados, Dario 
Henke,  ressalta que a adesão foi bastante satisfatória e que 
agora o projeto passa para uma nova fase, com o reconheci-
mento da plataforma como uma forma de efetiva cocriação. O 
consultor destaca que a iniciativa tem como objetivo, além de 
agilizar o processo criativo e incrementá-lo com a cocriação, 
aproximar a indústria dos designers, quebrando mais um para-
digma importante para o segmento. “Muitas empresas do setor 
ainda pensam que o trabalho de criação deve ser guardado a 
sete chaves, ser sigiloso até a fase da comercialização. Mas 
a tendência é justamente o contrário, de aposta na criação 
coletiva e colaborativa. O objetivo da plataforma, entre outros, 
é incutir essa cultura no meio calçadista”, explica Henke.

Os designers que apresentarem os melhores trabalhos para 
cada desafio receberão R$ 1,8 mil - se eleitos pela empresa 
proponente - e R$ 700 - se escolhidos pela comunidade 
participante. Já as empresas interessadas no próximo 
desafio podem entrar em contato com a Abicalçados pelo 
e-mail suporte@modaco.cc ou telefone 51 3594 7011.

CURSOS* 
Abicalçados/ESPM-Sul

E-commerce - Dias 20, 27 e 4 de julho

Vendas e Negociação - Dias 4, 11 e 25 de julho

Marketing Digital - Dias 11, 18 e 25 de julho

*todos os cursos terão carga horária de 30 horas
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO ÀS  EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS,  
DESENVOLVIDO PELA ABICALÇADOS  EM PARCERIA COM A APEX- BRASILbrazilian footwear

A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA

BRAZILIAN 
FOOTWEAR 
PROMOVE 3ª MISSÃO 
COMERCIAL RÚSSIA

A 24ª edição do Salão Internacional do Couro e do Cal-
çado (SICC), que encerrou no último dia 27, em Gra-

mado/RS, chamou a atenção de dois jornalistas interna-
cionais que estiveram pela primeira vez à feira gaúcha. Os 
profissionais, que também visitaram indústrias de calçados 
da região, participaram de mais uma edição do Projeto Ima-
gem, iniciativa do Brazilian Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados mantido pela Abicalçados em par-
ceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil).

Para o jornalista Jean Pierre Bidegain, editor da revista fran-
cesa Chausser, a feira surpreendeu ao unir, com excelência, 
o turismo e negócios na bela cidade de Gramado.  Segundo 
ele, a organização dos estandes, padronizados, proporcionou 
a visitação para todas as empresas, independente do porte. 
“A organização não segmentada, mas de estandes de grandes 
empresas cercados por marcas menores, auxilia para que to-
dos sejam visitados”, avalia o editor, ressaltando que poucas 
mostras no mundo adotam esse modelo de exposição.  

Internacionalização
Já o jornalista Stefano Migliavacca, da italiana ARS Sutoria, 
aponta para a internacionalização da feira, que nesta edi-
ção trouxe mais de 150 compradores internacionais. Para o 
profissional, a data também está de acordo, pois antecipa as 
compras e concede maior tempo para a venda das coleções 
de primavera-verão. “A proximidade do SICC com as fábricas 
também é fator relevante, pois proporciona a visitação dos 
compradores nos locais onde são fabricados os produtos, ge-
rando uma relação de maior confiança”, comenta o italiano.

A analista de Promoção de Imagem da Abicalçados, Caroline 
Lucas, destaca que a ação cumpriu com o objetivo de divul-
gação do calçado brasileiro além-fronteiras. “Os jornalistas 
saíram com uma ótima impressão da feira e também das em-
presas que visitaram durante o projeto”, ressalta.

A feira
Realizado nos pavilhões do Serra Park, em Gramado/RS, o 
SICC é responsável por abrir a temporada de vendas das 

coleções de primavera-verão, considerada a principal tem-
porada para as indústrias de calçados. A feira recebeu mais 
de 1,7 mil marcas de calçados e de acessórios e cerca de 15 
mil visitantes de todos os estados brasileiros, além de impor-
tadores de 26 países.

Nove marcas brasileiras de calçados participaram, de 
6 a 11 de junho, da 3ª Missão Comercial Rússia, ini-
ciativa do Brazilian Footwear que visa promover uma 
imersão estratégica no mercado do País. Em Moscou, 
as empresas Amazonas, Beira Rio, Cristofoli, Democra-
ta, Grendene, Itapuã, Kildare, Paquetá e Sapatoterapia 
participaram de um Seminário Preparatório, visitas ao 
comércio local e três dias de rodadas de negócios, que 
incluiram reuniões com compradores e distribuidores 
locais em um showroom exclusivo das marcas. 

Para a coodenadora da Unidade de Promoção de Ima-
gem da Abicalçados, Roberta Ramos, a Rússia representa 
um mercado de grandes oportunidades para os produ-
tos brasileiros. “Considerando esse cenário, o Brazilian 
Footwear vem atuando no País de forma estratégica, 
através de um showroom de alta qualidade, com agen-
damento de compradores através de uma empresa de 
matchmaking. Dessa forma, é possível encontrar par-
ceiros e compradores locais para cada tipo de produto 
ofertado pelas empresas brasileiras”, afirma.

Integrante do grupo de mercados-alvo do programa 
Brazilian Footwear desde 2013, a Rússia apresentou, 
ao longo dos últimos anos, um aumento significativo 
no preço médio do calçado importado do Brasil, o que 
representa a conquista de nichos de mercado de maior 
valor agregado para os exportadores nacionais. De 2012 
para cá, o preço médio do par aumentou em mais de seis 
dólares, passando de US$ 18 para US$ 24,60, dado que 
torna-se ainda mais relevante considerando o período de 
recessão econômica e crises politicas por que passa o 
país. “Tendo em vista a atual situação econômica do país, 
a Missão Comercial tem o importante papel de manuten-
ção do mercado russo já conquistado e, ao mesmo tem-
po, de abertura de novos canais de venda, mesmo que 
timidamente”, afirma Ruisa Scheffel, analista da Unidade 
de Promoção Comercial da Abicalçados. “Acreditamos 
que as empresas que estiverem dispostas a se adaptar às 
novas formas de negócios do País certamente colherão 
frutos a médio e longo prazo”, conclui Ruisa.

Migliavacca, Frederico Pletsch (diretor da feira) e Bidegain

Salão Internacional do Couro e do Calçado chamou a atenção de jornalistas estrangeiros trazidos em projeto da Abicalçados

CALÇADISTAS BRASILEIROS 
RUM0 À ITÁLIA
A Abicalçados, através do Bra-
zilian Footwear, programa de 
apoio às exportações de cal-
çados mantido pela entidade 
em parceria com a Apex-Brasil, 
promove a participação de 23 
marcas nacionais na 83ª edi-
ção da Expo Riva Schuh. A tra-
dicional feira da cidade de Riva 
Del Garda, na Itália, que apre-
senta as coleções de prima-
vera-verão de 1,3 mil marcas 
expositoras e deve receber 12,5 
mil visitantes, acontece entre 
os dias 13 e 16 de junho. 

A analista de Promoção Co-
mercial da Abicalçados, Juliana 
Kauer, ressalta que a expecta-
tiva de negócios é embalada 
pela recuperação econômica 

dos principais mercados da Eu-
ropa e o dólar mais valorizado 
sobre o real. “A moeda norte-
-americana em patamares 
mais altos favorece a formação 
de preços mais competitivos 
por parte da indústria brasi-
leira. O menor preço aliado à 
qualidade do produto apresen-
tado deve refletir em bons ne-
gócios nesta edição do evento”, 
projeta a analista. Durante a 
feira, será realizado um tra-
balho de matchmaking con-
tratado pela Abicalçados para 
prospectar um maior número 
de compradores. “Apesar da 
grande maioria dos visitantes 
serem provenientes da Itália, 
importadores importantes da 
Alemanha, França, Espanha e 

Reino Unido sempre marcam 
presença na Expo Riva Schuh”, 
acrescenta Juliana.

Na feira do ano passado, os brasi-
leiros realizaram US$ 2,7 milhões 
em negócios imediatos, mais de 
40% do que em 2013. “Espera-
mos emplacar uma sequência de 
bons resultados”, projeta a ana-
lista da Abicalçados. 

Participam da Expo Riva 
Schuh as marcas Bibi, Klin, 
Werner, Andacco, Carrano, 
Madeira Brasil, Piccadilly, 
Piccadilly for Girls, Pegada, 
Cecconelo, Indiana, Vizzano, 
Beira Rio, Moleca, Molekinha, 
Modare, Lilly´s Closet, Usa-
flex, Tabita, Pampili, Cravo e 
Canela, Jorge Bischoff e Lou-
cos & Santos. 

MINAS GERAIS RECEBE  
BLOGUEIRA NORTE-AMERICANA
A cidade histórica de Ouro Preto, em 
Minas Gerais, será o cenário para a 
próxima edição do Fashion Bloggers. 
Inspirado pela vida e obra de Cândi-
do Portinari, o projeto contará com 
a participação da blogueira norte-
-americana Johnnybell Sanchez, do 
NY Trendy Moms, que desembarca 
no Brasil com suas filhas Leanne e 
Zareena Sanches, de 5 e 7 anos. 
Juntas, elas irão participar de uma 
sessão conceitual de fotos pelas 
ruas e pontos turísticos da cidade 
considerada Patrimônio Histórico da 
Humanidade.

De uma plantação de café, que tam-
bém servirá de pano de fundo para as 

fotos de moda, à riqueza cultural das 
cidades históricas mineiras, a ação 
traz à tona a paixão do artista bra-
sileiro que retratou como ninguém o 
cotidiano de cidades pequenas e suas 
famílias. Nas imagens que serão cap-
tadas pelas lentes da fotógrafa Simo-
ne Di Domenico, destaque para as co-
leções das marcas Stéphanie Classic, 
Ballasox, CC Corso Como, Amazonas 
Sandals, Pampili, Ipanema, Cristófoli, 
Bibi, Jorge Bischoff, e Dumond.

O projeto recebe as convidadas in-
ternacionais em Belo Horizonte, onde 
conhecerão um pouco das atrações 
culturais e históricas da capital mi-
neira, e segue para Ouro Preto, onde 

será realizada a sessão de fotos de 
moda. O Fashion Bloggers ocorre de 
15 a 20 de junho e tem como objeti-
vo apresentar as criações calçadistas 
brasileiras, além do lifestyle e a ri-
queza da cultura do nosso País.

Essa é a quarta edição do Fashion 
Bloggers. O projeto estreou no Rio 
de Janeiro, em 2012, com o blog 
Renery29, dos EUA. Passou por Sal-
vador, em 2013, com os blogs The 
Fashion Fruit, da Itália, e Caroline 
Daily, da França. E também pelas ci-
dades da serra gaúcha de Gramado, 
Canela e Nova Petrópolis, em 2014, 
com os blogs The ChiliCool, da Itália, 
e Maximo Official, da Colômbia.

Expo Riva Schuh acontece entre 13 e 16 de junho
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EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
VOLTAM A CAIR EM ABRIL
Dados apontam para uma queda de 24,8% nas receitas geradas pelos embarques 
no comparativo com o mês de março. Se confrontado com o mesmo mês de 2014 
a queda é de 19,7%. No mês quatro, o embarque de 7,54 milhões de pares gerou 
US$ 68,54 milhões. A queda interrompe uma sequência positiva de três meses. No 
acumulado dos quatro primeiros meses de 2015, a exportação de 39,2 milhões de 
pares gerou US$ 310,1 milhões, número 13,9% menor no comparativo com igual 
período do ano passado.

Já as importações de calçados seguem caindo. Em abril foram importados cerca 
de 3 milhões de pares pelos quais foram pagos US$ 38 milhões, 32,2% menos do 
que em março e 4,3% menos do que no mesmo mês de 2014. No acumulado, a 
importação de 14,27 milhões de pares por US$ 194,4 milhões aponta uma queda 
de 7,7% em relação ao mesmo ínterim de 2014. 

A notícia positiva do mês de abril é a retomada dos embarques de produtos com 
maior valor agregado para os Estados Unidos. O principal comprador do calçado 
brasileiro importou, no mês quatro, 586,2 mil pares por US$ 14,37 milhões, um 
aumento de 3,2% com relação ao mesmo mês do ano passado. O preço médio do 
produto vendido cresceu quase 80%, passando de US$ 13,63 para US$ 24,51 por 
par. Nos quatro primeiros meses, os norte-americanos compraram 3,75 milhões 
de pares pelos quais pagaram US$ 55,9 milhões, 3,3% menos do que no mesmo 
período de 2014. 

A França segue sendo o segundo principal destino do produto brasileiro no qua-
drimestre. No período, os franceses importaram 4,23 milhões de pares por US$ 
18,7 milhões, queda de 13,7% no comparativo com igual período do ano passado. A 
Argentina vem na sequência com a importação de pouco mais de 1 milhão de pa-
res por US$ 16,9 milhões, queda de 15,3% na relação com o primeiro quadrimestre 
de 2014. O quarto destino do produto brasileiro no quadrimestre foi a Bolívia, para 
onde foram embarcados mais de 2 milhões de pares que geraram US$ 15,5 milhões, 
10,2% mais do que igual período do ano passado.

PICCADILLY ANUNCIA 
NOVA PRESIDÊNCIA

GRENDENE 
LANÇA GRIFE DE 
MÓVEIS NO BRASIL

A cerimônia de aniversá-
rio de 60 anos da indús-
tria de calçados femininos 
Piccadilly, de Igrejinha/RS, 
foi palco para um anúncio 
importante: a presidên-
cia da empresa, até então 
a cargo de Paulo Grings, 
passou para Cristine No-
gueira Grings, até aquela 
opotunidade diretora de 
marketing da indústria. A 
mudança aconteceu em 
outras áreas: Ana Caroli-
na Grings responderá pela 
vice-presidência, Ana Clara 
Grings será a diretora de 
vendas do mercado interno 
e internacional e Ana Paula 
Grings assumirá a diretoria 
administrativa financeira. 
Paulo Grings deixa o pos-
to que ocupa desde 1996 
e assume a presidência do 
conselho de administração.

Segundo nota divulgada 
à imprensa, as mudanças 
são parte de um processo 
de governança corpora-
tiva que a empresa vem 
vivenciando nos últimos 
dois anos, inclusive com o 
apoio de uma consultoria 
externa, para realização 
da transição da direção 
da empresa para os mem-
bros da terceira geração 

da família Grings. “Esta-
mos tão seguros e coe-
sos, que acreditamos que 
conseguiremos fazer com 
que todos também se sin-
tam motivados a viverem 
este novo momento com 
a nossa família e empresa, 
desfrutando de um cresci-
mento saudável e positivo 
para todos que dele farão 
parte”, afirma Cristine.

A Grendene e o designer Philippe Starck 
inauguraram, no final de maio, em São 

Paulo, a primeira loja da TOG, marca glo-
bal de móveis criada em sociedade pela fa-
bricante de calçados e o designer francês 
conhecido pelo traço leve e contemporâneo. 
A grife chega ao mercado brasileiro com a 
proposta de oferecer peças de decoração 
personalizadas a preços acessíveis. Os pro-
dutos custam a partir de R$ 265 e utilizam 
um material parecido com plástico. 

A Grendene e Starck já trabalharam juntos 
no desenvolvimento de produtos para a Me-
lissa. A partir de 2013, começaram a negociar 
uma parceria para criar a marca de móveis. 
Os outros acionistas da TOG são o fundo de 
investimento Santana, do banqueiro André 
Esteves, e o publicitário Nizan Guanaes. A 

Grendene é controladora da empresa, com 
42,5% do capital total e 52,1% do capital vo-
tante. Uma das principais apostas da empre-
sa é a possibilidade de oferecer ao consumi-
dor um produto personalizado. “Será possível, 
por exemplo, terminar de montar uma cadeira 
na própria loja. A marca também terá uma 
plataforma aberta de criação, na qual desig-
ners do mundo inteiro poderão montar suas 
peças da TOG e vender na plataforma”, ex-
plicou Starck. 

Localizada no bairro Itaim Bibi, a loja paulista 
terá uma barbearia e um estúdio de tatua-
gem. O espaço também receberá eventos, 
como apresentações de música, encontros 
gastronômicos e cursos de extensão da Fa-
culdade de Belas Artes. 
(Fonte: Jornal do Comércio)

balança comercial

Grings passa presidência para Cristine

Dados preliminares do MDIC apontam que a queda nas exportações se-

guiu em maio. No mês cinco as receitas geradas com as exportações 

chegaram a US$ 75,3 milhões, 4,7% menos do que no mesmo mês do ano 

passado (US$ 79 milhões). Já no acumulado, de janeiro a maio deste ano, 

as exportações somaram US$ 385,4 milhões, 12,2% menos do que no 

mesmo período de 2014 (US$ 439 milhões).
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SEMANA DA MODA DE BIRIGUI 
REUNIU 17 MARCAS DA REGIÃO
A 3ª edição da Sema-

na da Moda, realizada 
pelo Sindicato das Indústrias 
do Calçado e Vestuário de 
Birigui (Sinbi), de 19 a 21 de 
maio, teve grande repercus-
são no setor calçadista. Além 
de palestras e oficinas, neste 
ano o evento contou com dois 
desfiles referentes à coleção 
do verão 2016 de 17 empre-
sas do setor de calçados e 
vestuário da região.

A Semana iniciou com uma 
apresentação de Tatiana 
Souza, consultora do núcleo 
de design da Associação 
Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro e 
Artefatos (Assintecal). No dia 
19, ela apresentou o Fórum 
de Inspirações para o Inver-
no 2016, ressaltando que a 
ostentação é um dos elemen-
tos marcantes para a próxima 
estação, com destaque para 
dourado, a apropriação das 

tradições, maior exclusividade 
e artesanato. Outra caracte-
rística marcante é a presença 
de referências “retrô” combi-
nadas com elementos futuris-
tas. No dia 20, a palestrante 
também ministrou uma ofici-
na de criação. Os participan-
tes desenvolveram atividades 
para colocar em prática as 
informações recebidas no fó-
rum de inspirações. 

O presidente do Sinbi, Ante-
nor Marques, destaca que o 
evento superou as expecta-
tivas, seja pela qualidade e 
aprofundamento sobre moda 
por meio das palestras, ou pelo 
planejamento e organização 
dos desfiles. “Eles foram tão 
marcantes que não dá mais 
para pensar em semana da 
moda sem eles”, disse.

Design estratégico
Ainda no dia 20, Fabiano Pe-
reira, coordenador de projeto 

no Istituto Europeo di Design 
(IED), falou sobre o processo de 
implantação do Laboratório de 
Criatividade e Inovação em De-
sign, sediado no Sinbi.  Após a 
palestra, as empresas Yzza Melo, 
Estilo ou Estilo, Mary’s, Pimenta 

d’Água, Suzel, Adrun, La Femme 
e Zapplin mostraram seus produ-
tos para o verão 2016.

No último dia, 21, Raquel Leão, 
supervisora de pesquisa do 
Grupo Usefashion, falou sobre 

moda e varejo, explicando so-
bre o ciclo da moda e tendên-
cias de consumo. 

Para encerrar o evento, o público 
conferiu as novidades de produ-
tos verão 2016 das marcas Dok, 

Fuffy, Kidy, Klin, Meli, Piky, Plugt, 
Toke e Love Shoes and More.

A Semana da Moda contou 
com o apoio do Sebrae/SP, 
Assintecal, Abicalçados, Grupo 
Usefashion e IED.

Neste ano, evento reuniu empresários do setor calçadista e de confecção no polo calçadista do interior paulista


