
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS - JULHO 2015 | Nº 288 | ANO XXV

Tema tem relevância social e econômica. Página 3 Iniciativa da Abicalçados teve grande adesão. Página 4 Mãe e filhas participaram do projeto. Página 6

TRABALHO INFANTIL É 
TEMA DE WORKSHOP EM BIRIGUI

MODA CO DIVULGA VENCEDORES 
DA PRIMEIRA EDIÇÃO

OURO PRETO RECEBE EDIÇÃO 
DO FASHION BLOGGERS 

O Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Ma-

teriais chega à sua 12ª edição levando as principais 

inspirações da próxima temporada para a cadeia 

produtiva da moda brasileira. Trata-se do momento 

em que a indústria entrará em contato com os con-

ceitos e os materiais desenvolvidos para o inver-

no, incluindo as novidades em tecidos, sintéticos, 

couros, saltos, enfeites, aviamentos e outros itens 

que estarão disponíveis na estação. Realizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), pelo 

Footwear Components by Brasil e pelo Centro das 

Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), o Inspira-

mais Inverno 2016 ocorrerá nos dias 8 e 9 de ju-

lho, das 9 às 19 horas, no Centro de Convenções do 

Shopping Frei Caneca – 5º andar (Rua Frei Caneca, 

569, São Paulo) e apresentará materiais de mais de 

90 expositores.

No final de junho foi anunciado o Plano Nacional de Ex-

portações (PNE). Baseado em cinco pilares, que visam a 

ampliação de mercados através da desburocratização 

e simplificação dos processos aduaneiros, remoção 

de barreiras e aumento do financiamento e garantias 

às exportações – através do maior aporte de recursos 

para o Proex , BNDES-Exim e Seguro de Crédito - o PNE 

tem como meta a eliminação completa do papel nos 

controles administrativos e aduaneiros em 2015. Além 

disso, o PNE busca o “redesenho” de todos os proces-

sos de exportação e importação até 2017, reduzindo os 

prazos de exportação de 13 para 8 dias e de importação 

de 17 para 10 dias até 2017. Para o setor calçadista, que 

viu suas exportações minguarem de US$ 1,9 bilhão em 

2007 para US$ 1,06 bilhão em 2014, o plano é importan-

te, pela sinalização de comprometimento do governo 

com a pauta exportadora, especialmente com relação à 

manutenção do Reintegra (leia artigo na página 3). 

CÂMARA APROVA 
REDUÇÃO DA 

DESONERAÇÃO DA 
FOLHA DE SALÁRIOS

SÃO PAULO RECEBE 
INSPIRAMAIS NOS 

DIAS 8 E 9 DE JULHO

LANÇADO O PLANO 
NACIONAL DE 
EXPORTAÇÕES

A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 25 de junho, 

o texto-base do Projeto de Lei 863, que reduz as deso-

nerações das folhas de pagamento de 56 segmentos da 

economia, entre eles o setor de calçados. Para os calça-

distas, o aumento da proposta original, que era de 150%, 

ficou em 50%, conforme alteração incluída pelo relator 

do projeto, deputado Leonardo Picciani, pouco antes da 

votação. Conforme o PL, a contribuição patronal dos 

calçadistas passará de 1% para 1,5% sobre o faturamen-

to. Para o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor 

Klein, o apoio de deputados ligados ao setor foi funda-

mental para a inclusão do segmento na faixa mais baixa 

de aumento. O PL faz parte do programa de ajuste fiscal 

proposto pelo governo federal com a meta de equilibrar 

as contas públicas da União. A partir da votação na Câ-

mara, o projeto segue para o Senado Federal e posterior 

sanção da presidente Dilma Rousseff.

Abicalçados participa do evento com 
Talk Shoe e projetos de promoção 
comercial e de imagem. Página 5

FRANCAL 
APRESENTARÁ 
COLEÇÕES 
DE VERÃO DE 
MAIS DE 800 
MARCAS
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ABI NA MÍDIA

No final do mês de junho estive em Brasília para o lança-

mento do Plano Nacional de Exportações (PNE), que irá des-

burocratizar os processos de exportações, além de garantir a 

continuidade do seu financiamento sem contingenciamen-

to, já que os recursos do Proex estavam na mira do governo 

para entrar na rota do ajuste fiscal. A manutenção do Rein-

tegra, programa que restitui parte do valor exportado para a 

empresa através de créditos tributários, deverá ser elevado 

para 2% em 2017 e 3% em 2018, também deve ser saudada 

pelos exportadores.

Do ponto de vista do setor calçadista, que viu suas expor-

tações encolherem quase 50% nos últimos sete anos (de quase 

US$ 2 bilhões para US$ 1,06 bilhão), o plano é um alento e de-

monstra o esforço especial do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) em busca da retomada 

dos embarques mesmo num ambiente interno conturbado 

para a produção nacional, especialmente na indústria de trans-

formação. Como bem colocado pelo ministro titular da pasta, 

Armando Monteiro, é preciso contratar demanda externa neste 

momento de carência no ambiente doméstico.

Ânimo

O anúncio do PNE, certamente, é um avanço, especialmente 

porque concede mais segurança ao exportador brasileiro. Tra-

ta-se de um fator, além do prático, anímico, que tem uma fun-

ção importante no sentido de promover um esforço exportador 

maior por parte do empresário nacional, que vem sofrendo com 

o ajuste fiscal proposto pelo governo federal.

A 47ª edição da Francal, na qual estaremos presentes com 

extensa programação – leia matéria completa na página 5 -, cer-

tamente será um termômetro do ânimo do empresariado. Com 

a previsão de receber cerca de mil importadores de 70 países, a 

mostra comercializará as coleções de primavera-verão, excelên-

cia das produtoras nacionais e que nos colocam como um dos 

mais importantes players do setor calçadista mundial.  

Que venha a Francal! Que venha a retomada!

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Plano Nacional de Exportações 
é alento para o setor calçadista

“Do ponto de 
vista do setor 
calçadista, que viu 
suas exportações 
encolherem quase 
50% nos últimos 
sete anos (de quase 
US$ 2 bilhões para 
US$ 1,06 bilhão), o 
plano é um alento 
e demonstra o 
esforço especial 
do MDIC em busca 
da retomada dos 
embarques”
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Conselho Deliberativo

Rússia atrai empresas 

calçadistas do Brasil

A população gira em 

torno dos 142 milhões, o 

consumo total de calçados 

chega a 228 milhões de 

pares, sendo que desses, 

quase 187 milhões tem 

origem estrangeira. Esses 

são alguns dos dados que 

chamam a atenção dos 

brasileiros para o mercado 

russo. Nesta semana, nove 

empresas desembarcaram 

no país do Leste Europeu a 

fim de encontrar compra-

dores e formadores de opi-

nião que possam auxiliar 

no processo de inserção 

das marcas no mercado. 

Na programação, um 

seminário sobre a situação 

econômica do país e as 

particularidades culturais e 

comerciais dos russos, um 

showroom, de 8 a 10 de 

junho, um serviço especia-

lizado de matchmaking e 

um Photocall - evento para 

a mídia especializada local.

Abicalçados cria grupo de 

jovens lideranças

Os desafios propos-

tos para o futuro, que 

certamente não serão 

poucos, motivaram a 

Abicalçados à criação do 

Grupo Futuro. Formado 

por jovens lideranças 

dispostas a compartilhar 

ideias e projetos em prol 

do desenvolvimento do 

setor calçadista nacional, 

o grupo teve sua primeira 

reunião semana passa-

da, na sede da entidade 

calçadista, em Novo 

Hamburgo. O coordena-

dor de Desenvolvimento 

da Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, destaca 

que a iniciativa busca 

aproximar as lideranças 

da entidade, promo-

vendo a capacitação, o 

engajamento em projetos 

comuns e o networking 

de alto nivel. 

Setor calçadista reduz 

investimentos e perde 

200 empresas em um ano

Após três anos seguidos 

de altas, a indústria calça-

dista brasileira reduziu em 

11% os investimentos em 

2014 como reflexo da es-

tagnação das exportações 

e da queda de demanda 

no mercado interno. O 

setor também observou o 

fechamento de aproxima-

damente 200 empresas no 

período, segundo dados 

da Abicalçados (associa-

ção da área) em parceria 

com a consultoria IEMI 

(Instituto de Estudos e 

Marketing Industrial). 

A retração está atrelada 

ao nível de produção que 

foi 2,5% menor em 2014, 

segundo Heitor Klein, 

presidente-executivo da 

Abicalçados. “Há uma 

relação direta entre queda 

de investimentos e de 

demanda”, afirma.

Terceirização 

por mais 

competitividade

Empregando mais de 330 

mil pessoas - mais de um 

terço somente no Rio 

Grande do Sul -, a indústria 

calçadista tem papel 

fundamental no desen-

volvimento da economia. 

Buscando estabelecer 

condições melhores de 

competitividade, tanto no 

mercado interno como 

além-fronteiras, é impe-

riosa a aprovação do PLC 

30/2015, que regulamenta 

a terceirização, modalida-

de de trabalho tão antiga 

quanto a própria indústria 

de calçados, setor da eco-

nomia que tradicionalmen-

te, e devido às condições 

artesanais de parte do 

processo, a adota através 

das chamadas “bancas de 

pesponto” ou “atelieres 

de costura”. Trata-se de 

uma forma de manter o 

equilíbrio dos tempos de 

produção de diferentes 

modelos de calçados. 

Feira calçadista italiana 

gera US$ 3,3 milhões em 

negócios para brasileiros

A participação de 23 mar-

cas brasileiras na 83ª edi-

ção da Expo Riva Schuh, 

realizada entre os dias 13 

e 16 de junho em Riva Del 

Garda (Itália), confirmou as 

expectativas de aumento 

nas vendas de calçados in 

loco com relação à edição 

do ano passado. No total, 

os brasileiros, que esti-

veram na feira apoiados 

pelo Brazilian Footwear, 

programa de apoio às 

exportações de calçados 

desenvolvido pela Abical-

çados em parceria com a 

Apex-Brasil, comercializa-

ram quase 213 mil pares 

de calçados por US$ 3,3 

milhões, resultado 22% 

superior ao registrado 

na mostra de 2014. Para 

a analista de Promoção 

Comercial da Abicalçados, 

Juliana Kauer, a feira foi 

satisfatória, especialmente 

levando em consideração 

os resultados dos últimos 

dois anos. 

Temos um
dosmaiores
custos produtivos
domundo e,
emmeio à recessão,
é proposto
umajuste que,
ao invés de desonerar
a indústria, a onera”

As exportações brasileiras de cal-
çados registraramquedade recei-
ta de 13,9% no acumulado de ja-
neiro aabril deste ano,nocompa-
rativo com o mesmo período de
2014, e um recuo de 15,4%no vo-
lumedeprodutosembarcados.Se-
gundodadosdoMinistério doDe-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, nos primeiros
quatro meses do ano os fabrican-
tes nacionais de sapatos comer-
cializaram 39,2 milhões de pares,
registrando uma receita de US$
310,1 milhões, contra um volume
de 46,3milhões de pares e fatura-
mento de US$ 359,9 milhões no
primeiro quadrimestre de 2014.
Nos nos primeiros três meses de
2015, a indústria calçadista redu-
ziu 24 mil postos de trabalho so-
bre omesmoperíodo em2014.

De acordo com Heitor Klein,
presidente-executivodaAbicalça-
dos, os resultados negativos das
exportações do setor refletem a
perda de competitividade da in-
dústrianumperíodoemqueodó-
larmaisvalorizadopoderiadar fô-
legomaior às exportações. “Ame-
nor alíquota de restituição do
Reintegra e os ajustes fiscais tive-
ram impactonegativonosetor in-
dustrial, comomostramosprimei-
ros resultados até abril”, afirma,
argumentando que as previsões
otimistasparaasexportaçõesdes-
te ano estão ameaçadas por causa
dasmedidaseconômicasdogover-
no.“Já temosumdosmaiorescus-
tos produtivos domundoe, agora,
em meio à recessão, é proposto
umajusteque,ao invésdedesone-
rar a indústria, a onera para que
pague a conta de desmandos com
odinheiro público”, protesta.

As vendas de calçados, roupas
e tecidos recuaram3%noperíodo
de janeiro a março deste ano, se-
gundo dados do IBGE. O recuo é
de 1,7% no acumulado dos últi-
mos 12mesesatémarço.A impor-
tação de sapatos também caiu no
primeiro quadrimestre, 7,7%. No
acumulado até abril deste ano, o
mercadobrasileiro absorveu 14,27
milhões de pares por US$ 194,4
milhões. De acordo comaAbical-
çados, os principais exportadores
paraoBrasil são,pelaordem,Viet-
nã, Indonésia,China e Camboja.

Apesar da queda nas exporta-
ções, em abril a indústria nacio-
nal retomouasvendasparaomer-
cadoamericano,embarcandopro-
dutos de maior valor agregado.
“Os EUA, principal comprador do
calçado brasileiro, importaram
586,2mil pares porUS$ 14,37mi-
lhões, aumento de 3,2% sobre
abril de 2014. O preço médio do
produto vendido cresceu quase
80%, passando de US$ 13,63 para
US$ 24,51 por par”celebra Klein.
Nos quatro primeiros meses, os
americanos compraram 3,75 mi-
lhões, gerando uma receita de
US$55,9milhões, 3,3%menosdo
que nomesmoperíodo de 2014.

Até abril, os outros dois maio-
res importadoresdesapatosbrasi-
leiros, França e Argentina,regis-
traram queda de faturamento de
13,7% e 15,3%, respectivamente .
Já a Bolívia, quarto maior merca-
do, registroualtade 10,5%.“Mes-
mo com uma breve recuperação
nomêsdemarço,provocadaespe-
cialmentepela resoluçãodaOrga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) para que a Argentina reti-
rasse asbarreiras ilegais às impor-
tações, opaís vizinhodeixouclaro
queestácomospéscravadosnare-

cessão interna”, avalia Klein.
Buscando ampliar o leque de

mercado, aRússia vemse tornan-
do a grande aposta das fábricas
brasileiras. Omercado russo con-
some cerca de 228milhões de pa-
res por ano, dos quais 187milhões
são de origem estrangeira — 90%
importados da China e apenas
0,9%doBrasil.“Estamosrealizan-
do missões comerciais na Rússia
desde 2013, ano que registramos
bomvolume de negócios.Mas, no
ano passado, sofremos um revés
porcausada tensãopolítica e eco-
nômica estabelecida pelo conflito
com a Croácia. O mercado se re-
traiu diante das incertezas”, afir-
ma Cristian Schindwein, coorde-
nador da Unidade de Desenvolvi-
mento daAbicalçados.

SegundoSchindwein,omerca-
do russo é atrativo porque o valor
médio dos pares exportados gira
em torno dos U$ 24,60, enquanto
a média geral nacional é de U$ 8
porpar.“OBrasil aindaémuito fo-
cado nas coleções de primavera-
verão,masmuitos fabricantes es-
tão dispostos a se adaptar para
avançarnaRússia, ondeo inverno
é rigoroso”, diz.

HeitorKlein
Presidente daAbicalçados

“

Patrycia Monteiro Rizzotto
pmonteiro@brasileconomico.com.br
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Setor de calçados sofre com a
queda das exportações: -13,9%

Emabril, os EUA
importaram
586,2mil pares
porUS$ 14,37milhões,
aumentode 3,2%
sobre abril de 2014.
Opreçomédio
doproduto vendido
cresceuquase 80%

SegundoaAbicalçados, retração sedeveàmudançanaalíquotadoReintegra eaoajuste fiscal dogoverno.Nos
primeiros quatromeses doano, indústria calçadista demitiu 24mil trabalhadores e vendas internas recuaram3%

*Incluindo outros países

Ranking de estados exportadores por receita
Janeiro a Abril (US$ milhões)

Fonte: Abicalçados

PRINCIPAIS CONSUMIDORES
DOS SAPATOS BRASILEIROS
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Setor de calçados sofre com a 

queda das exportações: -13,9%

As exportações brasileiras de 

calçados registraram queda 

de receita de 13,9% no 

acumulado de janeiro a abril 

deste ano, no comparativo 

com o mesmo período de 

2014, e um recuo de 15,4% 

no volume de produtos 

embarcados. Segundo da-

dos do MDIC, nos primeiros 

quatro meses do ano os 

fabricantes nacionais de 

sapatos comercializaram 

39,2 milhões de pares, regis-

trando uma receita de US$ 

310,1 milhões, contra um 

volume de 46,3 milhões de 

pares e faturamento de US$ 

359,9 milhões no primeiro 

quadrimestre de 2014. De 

acordo com Heitor Klein, 

presidente-executivo da 

Abicalçados, os resultados 

negativos das exportações 

do setor refletem a perda 

de competitividade da 

indústria num período em 

que o dólar mais valori-

zado poderia dar fôlego 

maior às exportações. 
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A erradicação do trabalho infantil nas fábricas de 

calçados foi tema de workshop realizado no últi-

mo dia 10 de junho, na sede do Sindicato das Indústrias 

do Calçado e Vestuário de Birigui (Sinbi). Para uma pla-

teia de empresários e profissionais do setor calçadista, 

o assessor-executivo da Abicalçados, Igor Hoelscher, e 

Leonardo Machado, analista de negócios internacionais 

da Gerência de Estratégia de Mercado da Apex-Brasil, fa-

laram sobre os esforços da indústria para a erradicação 

definitiva do trabalho infantil na atividade. O workshop 

promovido pelo Sinbi fez alusão ao Dia Mundial do 

Combate ao Trabalho Infantil, lembrado anualmente no 

dia 12 de junho.

Destacando o trabalho que vem sendo realizado 

pelo setor desde a década de 1990 no sentido de dar 

fim ao envolvimento de crianças na atividade, Hoelscher 

disse que a questão também é de responsabilidade das 

empresas. “Além da responsabilidade social, a atuação 

dentro dos parâmetros legais de erradicação do trabalho 

infantil no segmento pode auxiliar na geração de negó-

cios no mercado interno e externo”, disse. 

Segundo o executivo, a questão evoluiu com o pas-

sar dos anos, embora possam existir casos isolados de 

trabalho de crianças no segmento. No Brasil, conforme 

pesquisa nacional do IBGE (PNAD), atualmente mais de 

3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 

de idade estão ocupados. Em 1992 esse número era 

quase 8 milhões, 60% maior do que o registro mais atual 

(2013). Ainda conforme a pesquisa, 7% desse universo 

trabalha na indústria – que engloba alimentação, vestu-

ário, calçados etc. “O levantamento não aponta o núme-

ro de registros por setor,  o que prejudica o trabalho de 

ataque ao problema”, apontou o executivo. “Não é pos-

sível que se tratem casos isolados como regra de uma 

indústria que evoluiu tanto na questão desde a década 

de 90, quando os Estados Unidos reportaram trabalho 

infantil em fábricas brasileiras de calçados pela primeira 

vez”, destacou, em referência ao fato do Brasil ainda figu-

rar em listagens do departamento norte-americano do 

trabalho (DoL – sigla em inglês) como um país que utili-

za trabalho de crianças na indústria de transformação. “A 

Abicalçados vem trabalhando para que o departamen-

to dos Estados Unidos possa nos apontar onde existe a 

modalidade, mas eles admitem que trata-se apenas de 

evidências geradas através de publicações na imprensa 

que, muitas vezes, carecem de credibilidade e evidên-

cias”, acrescentou, informando que a entidade busca in-

termediar a retirada do setor dos relatórios oficiais.

Reflexo nos negócios

A presença da indústria de transformação brasileira em 

listas elaboradas pelo departamento do trabalho dos 

Estados Unidos e as implicações comerciais que o fato 

pode gerar foram abordadas na sequência pelo repre-

sentante da Apex-Brasil. Segundo ele, são de duas listas 

elaboradas a cada dois anos. A mais recente, publicada 

em 1º de dezembro de 2014, aponta que o Brasil ainda 

utiliza trabalho infantil em 16 setores produtivos, entre 

eles o de calçados. “Existe uma metodologia questio-

nável – baseada em reportagens e evidências sem 

comprovação – de entrada, mas não de saída dessas 

listagens”, explicou Machado, que ressaltou a evolução 

do setor calçadista rumo à completa erradicação do tra-

balho infantil. 

Assim como a Abicalçados, a Apex-Brasil busca 

mais detalhes sobre onde existe a ilegalidade para 

atacá-la. “O fato do Brasil ser um país combativo ao 

trabalho forçado, não só de crianças, também acaba 

nos colocando em listas como as dos Estados Unidos 

justamente pelo método utilizado para o levantamen-

to”, disse, acrescentando que o País tem uma legisla-

ção trabalhista tida como referencial de boas práticas 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Se-

gundo ele, países que não são combativos, que não 

têm a figura de fiscais do trabalho e tampouco uma 

imprensa livre, são livrados da listagem, mesmo que 

tenham trabalho infantil em suas indústrias. “Outra 

questão que nos chama atenção é o fato de que ape-

nas países em desenvolvimento figuram na lista, o que 

implica na retirada dos mesmos de sistemas de prefe-

rências para importação”, frisou, acrescentando que o 

Brasil, embora seja referência internacional em termos 

de legislação trabalhista e combate ao trabalho indig-

no, aparece ao lado de países como Índia, Bangladesh, 

Vietnã e Mianmar. 

Além da perda em imagem do país junto ao con-

sumidor norte-americano, figurar nessas listas, segun-

do Machado, pode gerar prejuízos comerciais tangíveis 

como a não inclusão do Brasil no Sistema Geral de Pre-

ferências (SGP) dos Estados Unidos, mecanismo que 

deve entrar em vigor ainda em 2015 e concederá tarifas 

menores para a importação de produtos de países em 

desenvolvimento. “A nossa preocupação é que, embora 

o aparecimento do Brasil nessas listas não seja impedi-

tivo para o comércio internacional, pode tirar benefícios 

importantes para a competitividade das nossas exporta-

ções”, explicou.

Instituto Pró Criança

Durante o encontro, foi apresentado o case do Instituto 

Pró-Criança, fundado em 1999 pelo Sinbi com o objeti-

vo de não somente erradicar o trabalho infantil no setor 

calçadista da cidade, mas também de dar oportunida-

de para que as crianças participem de atividades para 

o desenvolvimento cultural e humano através de aulas, 

oficinas e entretenimento. 

Durante o dia, antes do workshop, as equipes da 

Abicalçados e Apex-Brasil foram recebidas no Instituto e 

puderam conhecer o importante trabalho realizado, que 

promove aproximadamente 1,2 mil atendimentos por 

ano em diversos projetos para erradicação do trabalho 

infantil, entre eles auditorias, fomento da conscientiza-

ção, capacitação e qualificação profissional etc. Saiba 

mais em www.procrianca.org.br

WORKSHOP DE CALÇADISTAS 
ABORDA ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL
Evento ocorreu em Birigui em referência ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, lembrado no dia 12 de junho

ESPECIAL

As ações para a retirada de setores produtivos 

brasileiros da lista de trabalho forçado e infantil 

do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos (US 

Department of Labor - DoL) são estratégicas para o 

posicionamento dos produtos fabricados no Brasil 

no mercado internacional. A mais recente lista do 

DoL, divulgada em dezembro de 2014, aponta 16 

setores produtivos brasileiros: abacaxi, algodão, 

arroz, calçados, cana de açúcar, carne bovina, car-

vão vegetal, castanha de caju, cerâmica, madeira, 

mandioca, olaria, pecuária, sisal, tabaco e vestuário. 

Conforme o Relatório, o Brasil é, atualmente, 

o segundo país apontado com maior número de 

setores que utilizam trabalho forçado e/ou infantil, 

em seus processos produtivos. Isso coloca o Brasil 

à frente de países como Bangladesh, Mianmar 

e Camboja, desconsiderando o esforço realiza-

do. Nesse contexto, é importante destacar que a 

metodologia utilizada pelo DoL para a construção 

da lista é baseada em notícias veiculadas na mídia. 

Segundo a metodologia adotada, sempre que 

houver “razão para acreditar” que casos desse tipo 

de trabalho estejam ocorrendo, o país apontado é 

incluído na lista. Importante ressaltar que a lista do 

DoL não inclui nenhum país desenvolvido, embora 

existam casos denunciados na imprensa em prati-

camente todos os países – desenvolvidos, ou em 

desenvolvimento.

É ponto sensível o fato de desdobramentos 

jurídicos de casos reportados pela mídia não serem 

considerados, o que pode demostrar que o país 

acusado seja conivente com o problema. Outro 

aspecto frágil da metodologia para inclusão na 

lista reside no ponto de não ser considerada uma 

ponderação entre o número de casos reportados 

e o volume total de trabalhadores do setor no país 

apontado. Caso isso fosse considerado, seria pos-

sível obter uma visão mais realista da dimensão do 

problema, proporcionando à lista a possibilidade de 

cumprir com seu objetivo. 

Destaca-se ainda que a legislação trabalhista 

brasileira é apontada como referencial de boas 

práticas pela Organização Internacional do Traba-

lho (OIT) e que o Brasil é signatário das principais 

convenções sobre o tema. 

A Apex-Brasil, desde 2013, envolve-se ativa-

mente na interlocução com o DoL, no que se refe-

re à lista de trabalho forçado e infantil. O primeiro 

setor produtivo que a Agência passou a acompa-

nhar nesse tema foi o de vestuário, por meio da As-

sociação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confec-

ção (ABIT). Na primeira fase do trabalho relativo ao 

tema, a ABIT e a Apex-Brasil desenvolveram canais 

de diálogo entre Brasil e EUA para a retirada do 

setor da referida lista. Esse esforço conjunto gerou, 

no Relatório do DoL, uma menção honrosa pelo 

empenho no combate ao trabalho forçado e para a 

tentativa de exclusão do setor de vestuário da lista. 

Além dos avanços nas interlocuções com o DoL, 

percebe-se que este esforço também impactou 

positivamente a disseminação de discussões sobre 

questões de responsabilidade social corporativa no 

âmbito das ações de promoção comercial da Apex-

-Brasil. Por isso, a importância do envolvimento 

dos demais setores listados, como o de calçados, 

no desenvolvimento de estratégias que melhor 

posicionem produtos brasileiros no exterior. 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E IMAGEM: 
O COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL
Ana Paula Repezza e Leonardo Machado*

*Ana Paula Repezza é gerente executiva de Estratégia de Mercado 
da Apex-Brasil, e Leonardo Machado é analista de Negócios Interna-
cionais da Gerência de Estratégia de Mercado da Apex-Brasil.

OLHAR DE ESPECIALISTA
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Entidades calçadistas promoveram Workshop Análise de Cenários no dia 25 de junho

MERCADO EXTERNO PODE SALVAR 
O ANO, DIZEM ESPECIALISTAS

Abicalçados cria grupo de jovens lideranças

Moda Co divulga trabalhos vencedores Cursos buscam 
qualificar profissionais

O cenário econômico brasileiro, 

embalado pelo aumento da infla-

ção, pelo endividamento e pelo aperto 

proposto pelo ajuste fiscal do governo fe-

deral, não é o ideal para o setor calçadis-

ta. Pelo menos no mercado doméstico, já 

que as exportações podem - e devem - 

crescer ainda no segundo semestre, em-

baladas por um dólar mais valorizado e 

pela recuperação da economia mundial. 

Essa foi uma das análises realizadas no 

dia 25 de junho, no Workshop Análise de 

Cenários, promovido em conjunto pela 

Abicalçados, Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB) e Associação 

Brasileira de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos (Assin-

tecal). O evento, que recebeu mais de 

150 pessoas no Hotel Locanda, em Novo 

Hamburgo/RS, contou com palestras di-

versas sobre macroeconomia, comércio 

exterior, consumo e varejo e tendências 

em uso de materiais no setor calçadista. 

Abrindo o encontro dos calçadistas, 

o diretor da Faculdade de Ciências Eco-

nômicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Hélio Henkin, des-

tacou que o mercado interno com me-

nor capacidade de absorção da produção 

enseja a melhoria do posicionamento 

no mercado internacional.  Segundo ele, 

a economia mundial deve crescer 3,5% 

em 2015 e 3,6% no próximo ano. Henkin 

destacou, ainda, que o comércio de bens 

e serviços mundial deve crescer 3,7% no 

ano corrente e 4,7% em 2016. “O comér-

cio mundial está sendo capaz de absor-

ver mercadorias. O quadro do Brasil é que 

destoa desse universo”, disse. 

O consultor de Inteligência Comer-

cial da Abicalçados e professor do Pro-

grama de Pós-Graduação em Economia 

da Unisinos, Marcos Lélis, apontou al-

guns mercados importantes para o Bra-

sil. Através de um índice de atratividade 

desenvolvido para o setor calçadista no 

mercado internacional, Lélis destacou 

mercados potenciais menos tradicionais 

e em crescimento como o Peru, Chile, 

Bolívia e Colômbia. Os Emirados Árabes, 

que pularam 67 posições no ranking de 

atratividade entre 2004 e 2013, passando 

do 70º posto para o 3º, também foram 

destacados pelo especialista. 

O encontro contou ainda com pales-

tras do diretor da Focal Pesquisas, Gustavo 

Campos, que apresentou o cenário do-

méstico para os calçadistas, e do diretor 

da D+E Design Estratégico, Vinícius Prado, 

que falou sobre as principais tendências 

em matérias-primas para a indústria de 

calçados, apontando as referências do mi-

nimalismo – criar mais com menos - da 

simetria e simplicidade dos materiais.

Leia a matéria completa no site 

www.abicalcados.com.br.

Os muitos desafios que o futuro apresenta 

motivaram a Abicalçados à criação do Gru-

po Futuro. Formado por jovens lideranças 

dispostas a compartilhar ideias e projetos 

em prol do desenvolvimento do setor cal-

çadista nacional, o grupo teve sua primeira 

reunião no dia 18 de junho, na sede da en-

tidade calçadista, em Novo Hamburgo/RS.

O coordenador de Desenvolvimen-

to da Abicalçados, Cristian Schlindwein, 

destaca que a iniciativa busca aproximar 

as lideranças da entidade, promovendo a 

capacitação, o engajamento em projetos 

comuns e o networking de alto nível. O 

gestor explica que o grupo é formado por 

futuras e jovens lideranças de empresas 

associadas da Abicalçados.  Durante a 

primeira reunião, Schlindwein comenta 

que foram apontadas direções relevantes 

para o futuro do grupo. Segundo ele, do 

encontro partiram sugestões de temas a 

serem abordados nas próximas reuniões, 

entre eles branding, planejamento estra-

tégico e governança corporativa, desen-

volvimento de líderes, gestão de pesso-

as, comunicação digital, e-commerce, 

tecnologia e produtividade, moda, en-

domarketing, varejo, entre outros. Os as-

suntos serão tratados em reuniões, onde 

serão fomentados debates e discussões; 

workshops, com palestras de CEOs e de-

talhamento de cases de sucesso; e visitas 

técnicas, através de encontros guiados 

em empresas para conhecimento de ins-

talações, processos e negócios.

Participaram do encontro, além de 

representantes da Abicalçados, Rafael Sa-

chete (Arezzo), Eduardo Schefer (Grupo 

Priority), Frederico Wirth (Wirth), Natalia 

Bischoff (Jorge Bischoff), Renata Moraes 

(Bebecê), Fabiano Bladt (Usthemp) e Cas-

sio Romani (Grupo Mould).

Pouco mais de dois meses após o seu lançamento, a platafor-

ma Moda Co divulgou os seus trabalhos vencedores. Além das 

premiações dadas pelas empresas proponentes, Piccadilly, Bibi, 

Pampili e Kidy, a iniciativa também concedeu premiação para o 

trabalho escolhido pelos mais de 800 designers inscritos na pla-

taforma de criação coletiva, somando R$ 10 mil em gratificações.

A plataforma, lançada em abril passado, teve grande re-

percussão junto aos designers, gerando mais de oito centenas 

de inscrições. O resultado foi comemorado pelo consultor de 

Design Estratégico da Abicalçados, Dario Henke. “Quando lan-

çamos a plataforma, tínhamos o sentimento de estar prestando 

um grande serviço para o setor calçadista. O engajamento e o 

feedback das empresas nos deixam contentes”, comemora o 

consultor, acrescentando que a plataforma foi uma vitória rumo 

à quebra de um paradigma relevante. “A concorrência entre as 

empresas não pode ir contra o potencial criativo dos profissio-

nais”, acrescenta Henke.

Sobre a Moda Co

A Moda Co é uma plataforma totalmente virtual criada pela Abi-

calçados através do programa Brazilian Footwear, desenvolvi-

do pela entidade em parceria com a Apex-Brasil. Ao longo dos 

pouco mais de dois meses em que os desafios das empresas 

estiveram no ar, os designers cadastrados – de forma gratuita, 

diretamente pelo site www.modaco.cc ou pelo perfil pessoal do 

Facebook – postaram seus projetos de acordo com os briefings 

fornecidos pelas empresas. No dia 22 de junho foram divulga-

dos os vencedores nas modalidades Prêmio Empresa, em que 

o trabalho escolhido pela empresa recebe uma quantia de R$ 

1,8 mil, e no Prêmio Comunidade, concedido pela própria co-

munidade de designers inscrita, que pode votar nos melhores 

trabalhos postados. O valor da gratificação foi R$ 700.

A Abicalçados e a Assintecal promovem, nos meses de julho e 

agosto, os cursos de marketing digital, cool hunting, branding e 

design thinking.  Os cursos ocorrerão na sede da Abicalçados com 

professores da ESPM-Sul e Istituto Europeo di Design (IED). 

Ministrado pelo professor Maurício Centeno, da ESPM-Sul, e 

com inscrições abertas até o dia 9 de julho, o curso de Marketing 

Digital foi desenvolvido para oferecer aos participantes a oportu-

nidade de experimentar as técnicas de planejamento e gestão de 

marketing digital. Na sequência a entidade recebe o curso de Cool 

Hunting, do IED, que tem inscrições abertas até o dia 13 de julho. 

A atividade será ministrada pelo professor do IED Bruno Pompeu 

e tem como objetivo estimular nos participantes um olhar que 

seja capaz de traduzir comportamentos sociais emergentes em 

tendências e ações de mercados.  

O próximo curso da grade é o Design Thinking, que será con-

duzido pelo professor Marcelo Farias, do IED.  As inscrições estão 

abertas até o dia 10 de agosto.  

Encerrando os cursos de agosto e com inscrições abertas até 

o dia 20 daquele mês, o curso de Branding será ministrado pelo 

professor Genaro Galli.   

Mais informações em www.abicalcados.com.br/cursos. 

Associados da Abicalçados e Assintecal terão descontos nos 

investimentos. 

ABINOTÍCIAS

CONFIRA OS VENCEDORES
Desafio Piccadilly 
Prêmio empresa - Projeto: Fruit Salad in Closet | Autor: Roger Roos 
Prêmio comunidade - Projeto: Bohemian Tribal Style | Autor: Laiz Gehrmann Boschetti

Desafio Pampili 
Prêmio empresa - Projeto: DOTS | autor: Jéssica Stopinski Triaquim 
Prêmio comunidade - Projeto: AMOR DE VERÃO | autor: Mario Mazetto Neto

Desafio Bibi 
Prêmio empresa - Projeto: Stick Your Feet | autor: Maicon Ricardo de Matos 
Prêmio comunidade - Projeto:  Stick Your Feet | autor: Maicon Ricardo de Matos

Desafio Kidy 
Prêmio empresa - Projeto: Tênis Unissex Anfíbio| autor: Adriana Ferreira 
Prêmio comunidade - Projeto: KIDY MOVEMENT | autor: Getúlio Luiz dos Santos
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Entidade promoverá ações de relacionamento, capacitação e informação de 
mercado e promoções comercial e de imagem

A poiadora da 47ª Feira Interna-

cional da Moda em Calçados e 

Acessórios – Francal -, a Abicalçados 

participa de mais uma edição da mos-

tra que receberá mais de 800 marcas e 

apresentará as coleções de primavera-

-verão entre os dias 6 e 9 de julho, no 

Pavilhão de Exposições do Anhembi, 

em São Paulo/SP. 

Com ambiente recessivo no mer-

cado doméstico – o varejo de calçados 

e tecidos decresceu 4,2% entre janeiro 

e abril deste ano em relação com igual 

período do ano passado, conforme índi-

ce do IBGE -, a expectativa da feira passa 

pelo desempenho positivo nas vendas 

para o exterior. Embora entre janeiro e 

maio as exportações de calçados te-

nham registrado queda de 12,2% no 

comparativo com 2014 (de US$ 439 mi-

lhões para US$ 385,4 milhões), a recupe-

ração é vista como possível pelo presi-

dente-executivo da Abicalçados, Heitor 

Klein. “O dólar valorizado, que permite a 

formação de um preço mais competiti-

vo para o mercado externo, somado aos 

desempenhos positivos nas feiras e mis-

sões do segundo semestre, incluindo a 

Francal, podem ser determinantes para 

a retomada dos embarques“, prevê o 

executivo, ressaltando os bons desem-

penhos na Expo Riva Schuh e da Missão 

Comercial à Rússia, ambas realizadas 

em junho.  

O Plano Nacional de Exportações 

(PNE), anunciado no final de junho, que 

pretende melhorar a competitividade 

da indústria brasileira no exterior, tam-

bém é saudado como positivo e pode 

“melhorar o ambiente já na Francal”. 

Para Klein, o comprometimento do mi-

nistro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, Armando Monteiro, 

com o aperfeiçoamento de mecanismos 

como o Reintegra e Programa de Finan-

ciamento às Exportações (Proex) – que 

não terá contingenciamento de recursos 

em 2015 – é relevante e deve motivar as 

empresas num “esforço adicional” além-

-fronteiras neste segundo semestre.

Parceria

O presidente da Francal Feiras, Abdala Ja-

mil Abdala, destaca que há quase cinco 

décadas, a feira trabalha para o desenvol-

vimento da indústria calçadista. “Neste 

ano de ajuste fiscal, entendemos que 

essa parceria devia ser ainda mais efetiva, 

e não poupamos esforços e investimen-

tos para atrair lojistas e importadores para 

a feira. Temos certeza de que será uma 

edição marcada pela retomada dos ne-

gócios do setor tanto no mercado inter-

no quanto no externo”, projeta.

Projetos

 A Abicalçados estará na Francal com 

ações de relacionamento, capacitação 

e informação de mercado e promo-

ções comercial e de imagem. O es-

tande da entidade ficará nas ruas L/M 

com passarela 4.

Nesta edição da feira, a entidade 

calçadista promove o Projeto Imagem 

com oito veículos setoriais internacio-

nais da Argentina (Serma e Cueroame-

rica), Colômbia (Style America), Espa-

nha (Global Fashion e Prensa Tecnica), 

Itália (Moda Pelle e Foto Shoe) e França 

(Shoe Intelligence).  A coordenadora de 

Promoção de Imagem da Abicalçados, 

Roberta Ramos, ressalta que “o projeto 

tem como objetivo divulgar o calçado 

verde-amarelo em mercados relevantes 

para o produto brasileiro através de veí-

culos altamente qualificados”. 

Além do Projeto Imagem, a enti-

dade promove o Projeto Comprador 

VIP com três importadores da Rússia, 

Estados Unidos e Colômbia. A distri-

buidora russa LLC RIC-Style, somente 

em 2014, importou o equivalente a 

€4,4 milhões em calçados, 75% da Eu-

ropa e 25% da China. “Trata-se de um 

cliente que vem pela primeira vez ao 

Brasil em busca de estreitar o relacio-

namento e fazer negócios no segmen-

to de produtos infantis”, comenta a co-

ordenadora de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Letícia SperbMasselli.  

O projeto traz ainda compradores da 

Sears e Kmart, cadeia de mais de mil 

lojas nos Estados Unidos, e da Imacal, 

importante rede de lojas colombiana. 

“A Imacal busca calçados femininos e 

masculinos de valor agregado, com 

ênfase em qualidade, desenho e con-

forto”, conta Letícia. 

Talk Shoe

Nos dias 7 e 8 a Abicalçados promove 

seis palestras na programação do Talk 

Shoe.  Os encontros acontecerão no 

espaço Praça de Eventos, local organi-

zado pela promotora da mostra para a 

realização de exposições, palestras e 

coletivas. As palestras rápidas, de cerca 

de 30 minutos, abordarão temas como 

consumo, varejo, mídias digitais, canais 

omnichannel, sustentabilidade e moda, 

storytelling, design e mercado. “Tratan-

do a informação qualificada como uma 

ferramenta para driblar o momento di-

fícil pelo qual passa a economia nacio-

nal, mais uma vez, o Talk Shoe trará para 

uma das maiores feiras calçadistas brasi-

leiras assuntos atuais e de interesse dire-

to dos industriais, lojistas e profissionais 

do segmento”, explica o coordenador 

de Desenvolvimento da Abicalçados, 

Cristian Schlindwein, ressaltando que 

a qualidade está garantida pelos pro-

fissionais disponibilizados pela parceria 

com a ESPM-Sul e Istituto Europeo di 

Design (IED). As inscrições são limitadas, 

gratuitas e podem ser realizadas via site. 

O Talk Shoe tem patrocínio da Francal 

Feiras e Couromoda.  Confira a progra-

mação em www.talkshoe.com.br. 

Coletiva

No dia 7, às 11h30min, acontece a tra-

dicional coletiva de imprensa da Abical-

çados. O evento, que ocorre na Praça de 

Eventos, contará também com o lança-

mento do relatório Brasil Calçados 2015, 

do Instituto de Estudos e Marketing In-

dustrial (IEMI). Participam da coletiva, o 

presidente-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, o diretor do IEMI, Marcelo 

Prado, e o presidente da Francal Feiras, 

Abdala Jamil Abdala. 

Sobre a Francal

A Francal é o evento brasileiro oficial 

de lançamento das coleções prima-

vera-verão, responsável por volume 

significativo dos negócios da cadeia 

produtiva do setor. Neste ano, a feira 

realiza sua 47ª edição numa área total 

do de 82 mil m², equivalente a todo o 

complexo de exposições do Anhembi, 

em São Paulo, e reúne mais de 800 

marcas nacionais de calçados mascu-

linos, femininos, infantis e esportivos, 

bolsas, mochilas, cintos, carteiras e 

malas, bijuterias e outros acessórios 

de moda se reúnem em quatro dias 

para lançar as novidades para o verão. 

São esperados mais de 50 mil pro-

fissionais do setor de todo o Brasil e 

compradores internacionais de cerca 

de 70 países.

ABICALÇADOS PARTICIPA DA 
47ª EDIÇÃO DA FRANCAL

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

FASHION BLOGGERS RECEBE 
MÃE E FILHAS EM OURO PRETO

A arquitetura colonial e as ladeiras repletas 

de histórias de Ouro Preto, em Minas Ge-

rais, serviram como cenário para a 4ª edição do 

projeto Fashion Bloggers. Charmosa por suas ruas 

de paralelepípedo e construções de estilo barroco, 

a cidade tombada pela Unesco como Patrimônio 

da Humanidade recebeu a blogueira norte-ameri-

cana Johnnybell Sanchez, do NY Trendy Moms, e 

suas filhas Zareena e Leanne em uma imersão na 

cultura e no lifestyle brasileiro.

A família de Nova Iorque foi recebida em 

Belo Horizonte, de onde partiu para Ouro Preto. 

Realizado entre os dias 15 e 20 de junho, o pro-

jeto contou com uma sessão de fotos de moda 

com dez marcas de calçados Made In Brazil. Mo-

delos das coleções de outono-inverno das mar-

cas Cristófoli, Dumond, Jorge Bischoff, Stéphanie 

Classic, Ballasox, CC Corso Como, Pampili, Bibi, 

Amazonas Sandals e Ipanema foram fotografa-

dos em dois dias de shooting, que tiveram como 

locações o centro histórico e uma plantação de 

café em Ouro Preto.

 Trabalhando lado a lado com a equipe de 

moda e com a produção executiva, Johnnybell 

ajudou a criar o styling e a produção de arte nos 

ensaios de moda. Em seu primeiro contato com 

o Brasil e sua moda, ela se disse surpreendida 

pelo design e pela qualidade dos calçados. “São 

produtos excelentes tanto na modelagem quan-

to na qualidade e diversidade de matéria-prima. É 

muito difícil dizer qual deles se destaca mais, pois 

cada marca tem sua particularidade e todas me 

conquistaram”, destacou a blogueira, que a cada 

dia desfilava com um modelo de sapato do Brasil.

Todo o resultado do Fashion Bloggers poderá 

ser conferido nos canais do blog NY Trendy Moms 

e também nas mídias sociais do Brazilian Footwe-

ar e da Abicalçados.

BRAZILIAN FOOTWEAR

Expo Riva Schuh gera 
US$ 3,3 milhões em negócios 

Missão Rússia traz boas expectativas

Colômbia e Alemanha no roteiro do Brasil

Altas temperaturas na 
Vogue Brazilian Footwear

A participação de 23 marcas 

brasileiras na 83ª edição da 

Expo Riva Schuh, realizada en-

tre 13 e 16 de junho em Riva 

Del Garda (Itália), confirmou 

as expectativas de aumen-

to nas vendas de calçados in 

loco com relação à edição do 

ano passado. No total, os bra-

sileiros, que estiveram na feira 

apoiados pelo Brazilian Foo-

twear comercializaram qua-

se 213 mil pares de calçados 

por US$ 3,3 milhões, resultado 

22% superior ao registrado na 

mostra de 2014. 

Para a analista de Promo-

ção Comercial da Abicalçados, 

Juliana Kauer, a feira foi satis-

fatória, especialmente levando 

em consideração os resultados 

dos últimos dois anos. “Nossos 

expositores tiveram um núme-

ro significativo de atendimen-

tos. Foram 465 contatos, 240 

deles novos, número superior 

à edição anterior”, avalia a ana-

lista. Segundo ela, a previsão de 

negócios para os próximos seis 

meses é de US$ 17 milhões. 

Participaram da feira as 

marcas Bibi, Klin, Werner, An-

dacco, Carrano, Madeira Brasil, 

Piccadilly, Piccadilly for Girls, 

Pegada, Cecconelo, Indiana, 

Vizzano, Beira Rio, Moleca, 

Molekinha, Modare, Lilly´s 

Closet, Usaflex, Tabita, Pampili, 

Cravo&Canela, Jorge Bischoff 

e Loucos & Santos.

Em julho o Brazilian Footwear 

acompanha empresas calçadistas 

nacionais em eventos na Colôm-

bia e na Alemanha. Sempre com 

o objetivo de vender e promo-

ver as marcas verde-amarelas, 

as ações ocorrem de maneira 

paralela nas cidades de Bogotá e 

Medellín, onde acontecem a In-

ternational Footwear and Leather 

Show (IFLS) e a Colombiamoda, 

respectivamente, e na cidade de 

Düsseldorf, onde será realizada 

a Global Destination for Shoes & 

Accessories (GDS).

Estreando no calendário de 

eventos do Brazilian Footwear, a 

Colombiamoda recebe o Pop Up 

Showroom Colômbia, uma inicia-

tiva que chega para atender mar-

cas que têm mais apelo de moda. 

“Nossa intenção é abrir uma opor-

tunidade para essas marcas parti-

ciparem de alguma ação no País, 

que hoje é o sexto destino das 

exportações dos calçados brasilei-

ros, de maneira adequada, em um 

evento que reúne toda a cadeia 

de moda”, comenta Maria Patrícia 

Freitas, analista de Promoção Co-

mercial da Abicalçados. Além da 

participação na semana de moda, 

que ocorre de 28 a 30 de julho, as 

marcas Amazonas Sandals, Luz da 

Lua, Democrata, Cristófoli e Pam-

pili têm na agenda seminário pre-

paratório, macthmaking e visitas 

ao mercado local.

Ainda na Colômbia, o Brazi-

lian Footwear apoia a participação 

de 25 marcas nacionais na IFLS, 

que ocorre de 28 a 31 de julho em 

Bogotá, por meio da ação de Ex-

port Thinking. Além da feira, os re-

presentantes brasileiros cumprirão 

uma agenda de seminário prepa-

ratório, matchmaking e Photocall. 

Participam da plataforma comer-

cial as marcas Grendha, Rider, 

Cartago, Ipanema, Zaxy, Grendene 

Kids, Vizzano, Beira Rio, Moleca, 

Molekinha, Modare, Pegada, Rebo-

te, Klin, Malu Super Comfort, Terri-

tório Nacional, Ramarim, Comfor-

tflex, Whoop, Usaflex, Kidy, Kildare, 

Pé com Pé, Via Scarpa e Andacco.

GDS

Com data marcada para 29 a 31 de 

julho, na cidade alemã de Düssel-

dorf, a GDS promete trazer boas 

perspectivas de negócios para as 

29 marcas brasileiras que levarão 

seus produtos ao velho continente 

apoiadas pelo Brazilian Footwear. 

“A Alemanha, além de ser uma das 

economias mais estáveis da Euro-

pa, vem aumentado o consumo 

de calçados consideravelmente”, 

afirma Patrícia Ledur, analista de 

Promoção Comercial da Abical-

çados. 

Têm presença confirmada na 

GDS as marcas Anatomic & Co, 

Moema, Rider, Ipanema, Grendha, 

Zaxy, Beira Rio, Vizzano, Molekinha, 

Moleca, Modare, Piccadilly, Picca-

dilly for Girls, Sapatoterapia, Wirth, 

Ramarim, Comfortflex, Whoop, 

Lolli Queen, Suzana Santos, Renata 

Mello, Art’s Brasil, Super Star, Star-

zinho, West Coast, Cravo&Canela, 

Toni Salloum, Kea e Aleka. Além da 

plataforma comercial, as empre-

sas participarão também de um 

seminário preparatório, do match-

making promovido entre empre-

sas e compradores e de ações de 

promoção de imagem realizadas 

pelo Programa.

Chega neste mês às bancas a Vogue 

Brazilian Footwear, edição que traz os 

lançamentos da primavera-verão 2016. 

São 53 marcas nacionais de calçados 

que apresentam em primeira mão suas 

apostas para a temporada quente. Na 

reportagem especial da revista, desta-

que para os produtos verde-amarelos 

que brilham nos tapetes vermelhos de 

eventos com celebridades nos Estados 

Unidos. A Vogue Brazilian Footwear tem 

versões em português e inglês e circula 

junto com a edição da Vogue de julho, 

além de ser entregue nos principais 

eventos de moda calçados do mundo. 

“A crise é sempre uma nova oportunida-

de”. A declaração de Maurício Rahmeier, 

representante das marcas Dumond e 

Lilly´s Closet, traduz o clima da Missão 

Rússia, que ocorreu de 7 a 10 de junho 

em Moscou. O evento contou com a 

participação de 20 marcas produzidas 

por nove empresas e foi promovido pelo 

Brazilian Footwear.  A expectativa é de 

que o evento gere, ainda para o próximo 

semestre, negócios na casa dos US$ 4,6 

milhões, algo em torno de 500 mil pares 

entre calçados femininos, masculinos, 

infantis e moda praia. Número duas ve-

zes superior à expectativa do evento do 

ano anterior. 

Uma ação da Apex-Brasil Moscou, 

que trouxe empresas compradoras de 

outras regiões da Rússia e países vi-

zinhos, contribuiu para o sucesso da 

Missão. Representante de uma das 

empresas convidadas, a bielorrussa Ve-

lusco, impressionou-se com o evento. 

“É um evento de altíssimo nível, com 

uma atmosfera muito agradável. Foi 

uma oportunidade de conhecer e me 

comunicar diretamente com os repre-

sentantes de cada empresa” contou. 

Além de Bieolorrússia, o evento teve a 

presença de clientes do Cazaquistão. 

Durante todo o evento, os brasileiros 

atenderam um total de 154 clientes, 

sendo, deste total, 120 novos. 

Agenda

O primeiro dia da Missão contou com 

um seminário preparatório sobre o ce-

nário atual russo e as peculiaridades 

do País. Na sequência, os empresários 

visitaram o mercado para entender o 

posicionamento dos principais pontos 

de venda. Os últimos três dias foram de 

showroom, com reuniões de negócios 

agendadas a partir do serviço de ma-

tchmaking. Ainda no primeiro dia de 

showroom aconteceu o Photocall, even-

to para a imprensa especializada local.

Participaram da ação as marcas 

Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Vizza-

no, Beira Rio, Moleka, Molekinha, Mo-

dare, Sapatoterapia, Democrata, Cris-

tófoli, Dumond, Lilly’s Closet, Ortopé, 

Itapuã, New Face, It Sandal, Kildare e 

Amazonas Sandals.
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QUEDA NA CORRENTE DE COMÉRCIO DE CALÇADOS
O s resultados negativos no varejo de 

calçados brasileiro, que já acumulam 

uma queda de 4,2% no comparativo do pri-

meiro quadrimestre deste ano com o mes-

mo período do ano passado, estão influen-

ciando o desempenho da balança comercial 

do setor. De janeiro a maio, tanto as exporta-

ções como as importações caíram, 12,2% e 

10,1%, respectivamente. Com isso, a corrente 

de comércio de calçados fechou os cinco 

primeiros meses do ano com uma queda 

de 15,2% com relação ao mesmo ínterim de 

2014, alcançando US$ 588,4 milhões.

Dados do Ministério da Indústria e Co-

mércio Exterior (MDIC), elaborados pela Abi-

calçados, apontam que de janeiro a maio 

foram embarcados 47,8 milhões de pares de 

calçados por US$ 385,4 milhões, receita 12,2% 

inferior a 2014. Já a importação de 16,3 mi-

lhões de pares por US$ 229,3 milhões aponta 

para uma queda de 10,1% no comparativo 

com igual período do ano passado.  Em maio 

foram exportados 8,6 milhões de pares por 

US$ 75,34 milhões, receita 4,7% menos do 

que no mesmo período do ano passado.

Nos primeiros cinco meses do ano, o 

principal destino do produto verde-amarelo 

foram os Estados Unidos (para onde foram 

enviados 4,4 milhões de pares por US$ 68,7 

milhões, queda de 4,8% em relação ao mes-

mo período de 2014), França (4,57 milhões de 

pares por US$ 23,8 milhões, queda de 6,5%) 

e Bolívia (2,8 milhões de pares por US$ 22 

milhões, aumento de 16,5%). Depois de ser 

ultrapassada pela França, a Argentina ficou 

atrás também da Bolívia no ranking de des-

tinos. De janeiro a maio os ”hermanos” com-

praram 1,3 milhão de pares por US$ 21,36 

milhões, queda de 16,7%.

Importações

Nos cinco primeiros meses entraram no Brasil 

16,3 milhões de pares por US$ 229,3 milhões. 

Já em partes – palmilhas, solas, solados, ca-

bedais, etc. – entraram no Brasil o equivalen-

te a US$ 29 milhões no período, 15% menos 

do que no ano passado. As principais origens 

foram China, Paraguai, Indonésia e Vietnã.

Em junho, conforme dados preli-
minares do MDIC, foi exportado 
o equivalente a US$ 78,5 milhões 
em calçados, valor 4,2% superior 
ao registro de maio (US$ 75,3 
milhões), mas 5,9% inferior ao 
valor do mesmo mês de 2014 
(US$ 83,4 milhões). No acumulado 
do semestre, as exportações 
chegaram a US$ 463,9 milhões, 
número 11,2% inferior ao registro 
do mesmo período do ano passa-
do (US$ 522,4 milhões).

EXPORTAÇÕES
PRINCIPAIS ORIGENS
*TRÊS PRIMEIROS ESTADOS DO RANKING E O TOTAL DO PERÍODO

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - MAI 2014: US$ 152 MILHÕES

JAN - MAI 2015: US$ 141 MILHÕES

VARIAÇÃO:  -7,3%

CE
CEARÁ

JAN - MAI 2014: US$ 123,8 MILHÕES

JAN - MAI 2015: US$ 99,85 MILHÕES

VARIAÇÃO: -19,3%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - MAI 2014: US$ 64,2 MILHÕES

JAN - MAI 2015: US$ 55,67 MILHÕES

VARIAÇÃO: -13,3%

VARIAÇÃO: -12,2% 

JAN – MAI 2014:
 US$ 439 MILHÕES  US$ 385,44 MILHÕES

JAN - MAI 2015:

IMPORTAÇÕES
PRINCIPAIS ORIGENS
*TRÊS PRIMEIROS ESTADOS DO RANKING E O TOTAL DO PERÍODO

VIETNÃ
JAN - MAI 2014: US$ 150,24 MILHÕES

JAN - MAI 2015: US$ 119,87 MILHÕES

VARIAÇÃO: -20,2%

INDONÉSIA
JAN - MAI 2014: US$ 44,62 MILHÕES

JAN - MAI 2015: US$ 56 MILHÕES

VARIAÇÃO: 25,6%

CHINA

TOTAL

JAN - MAI 2014: US$ 27,77 MILHÕES

JAN - MAI 2015: US$ 25,27 MILHÕES

VARIAÇÃO: -9%

VARIAÇÃO: -10,1% 

JAN – MAI 2014:
 US$ 254,9 MILHÕES  US$ 229,3 MILHÕES

JAN - MAI 2015:

Expo Riva Schuh gera 
US$ 3,3 milhões em negócios 

BALANÇA COMERCIAL
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CALÇADISTAS INAUGURAM 
NOVA SEDE EM FRANCA
Empresários acompanharam a cerimônia que contou com a presença do prefeito e de representantes do Governo do Estado

POLOS CALÇADISTAS

C erca de 200 pessoas entre autori-

dades e empresários participaram, 

no dia 10 de junho, da inauguração da 

nova sede do Sindicato da Indústria de 

Calçados de Franca (Sindifranca) e do 

Instituto Cidade do Calçado, em Franca/

SP. A cerimônia foi aberta pelos presi-

dentes das duas entidades, José Car-

los Brigagão do Couto e Giuliano Gera, 

respectivamente. A solenidade contou 

ainda com as presenças do prefeito de 

Franca, Alexandre Ferreira, e do secretá-

rio adjunto da Secretaria de Desenvolvi-

mento, Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Cláudio Valverde, representando o go-

vernador Geraldo Alckmin.

Em seu discurso de abertura, Brigagão 

disse se tratar de um momento histórico e 

ressaltou a importância da união do setor, 

também agradecendo o apoio do gover-

no estadual, que destinou R$ 400 mil em 

equipamentos para o Instituto. O objetivo 

é capacitar empresários, diretores, geren-

tes e supervisores da indústria calçadista. 

Instituto

No evento, os convidados puderam co-

nhecer o novo prédio, no Parque Moe-

ma. O local foi totalmente reformado e 

adaptado para receber as duas entida-

des. A equipe do Sindifranca foi acomo-

dada no andar superior, tipo mezanino. 

Já o Instituto Cidade do Calçado funcio-

nará no andar térreo, onde estão instala-

das três salas de aulas com capacidade 

138 pessoas e equipadas com equipa-

mentos de áudio e vídeo e mobiliário; 

três salas de atendimento para consulto-

rias; a sala da presidência; um auditório 

com 60 lugares e uma sala de reuniões.  

“É uma ferramenta de desenvolvimento 

humano e social que irá agregar forças 

às entidades já existentes, com um sutil 

diferencial de estar totalmente focado 

em aprimorar os processos de gestão do 

setor, com enfoque na produção e suas 

particularidades”, disse Gera, presidente 

do Instituto.

Além das salas de aulas instaladas na 

nova sede, o projeto prevê ainda capacita-

ção em mais quatro salas itinerantes com 

212 lugares, envolvendo a comunidade. As 

primeiras turmas estão programadas para 

iniciar a partir de agosto deste ano, com 

aulas diárias e duração de cinco meses. O 

curso será totalmente gratuito e dividido 

em módulos de engenharia de produção, 

economia, marketing e controladoria. A 

seleção, que será uma espécie de vestibu-

lar, contará com prova de conhecimentos 

gerais e uma redação.

A contratação dos professores será 

feita através de edital a ser publicado 

pela Prefeitura de Franca. A Secretaria da 

Micro e Pequena Empresa da Presidên-

cia da República liberou R$ 1,1 milhão 

para a Sala do Empreendedor do Muni-

cípio de Franca. Foi realizada uma parce-

ria com a Prefeitura de Franca para que 

parte dessa verba  - R$ 520 mil - possa 

financiar também os cursos do Instituto 

Cidade do Calçado.  


