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CURSO TÉCNICO 
DO SENAI EM RISCO

REONERAÇAO DA FOLHA
PARA CALÇADISTAS SERÁ MENOR

THEMICAM DEVE GERAR
MAIS DE US$ 23 MILHÕES

Nos dias 19 e 20 de agosto, o presidente-execu-

tivo da Abicalçados, Heitor Klein, participou do 

painel  “Agenda Comercial Brasil” durante o En-

contro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX), 

no Rio de Janeiro/RJ. Na oportunidade, represen-

tantes dos ministérios das Relações Exteriores e 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-

terior debateram formas de incentivo às expor-

tações. Nos dois dias, empresários e autoridades 

governamentais discutiram acordos comerciais, 

formas de alavancar a competitividade interna-

cional, o Plano Nacional de Exportações, entre 

outros temas, além de participar de workshops 

sobre temas fundamentais relacionados ao setor. 

A promoção foi da Associação de Comércio Exte-

rior do Brasil (AEB).

O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) 

subiu 1% em agosto na comparação com julho e ficou 

em 98,9 pontos. Foi o segundo mês consecutivo de alta 

no indicador, informa a pesquisa divulgada pela Confe-

deração Nacional da Indústria (CNI). O estudo ressalta 

que, mesmo com os dois aumentos, o INEC está 10,2% 

abaixo da média histórica, que é de 110,1 pontos, e 8,7%  

inferior ao registrado em agosto do ano passado. O 

aumento da confiança é resultado, especialmente, da 

melhora das perspectivas sobre o comportamento dos 

preços. As expectativas em relação ao desemprego, à 

renda pessoal e ao endividamento ficaram praticamen-

te estáveis em relação a julho. Por outro lado, os con-

sumidores estão mais dispostos a ir às compras. O indi-

cador de expectativas em relação às compras de maior 

valor aumentou 1,2% em relação a julho.

CÂMBIO AINDA 
NÃO GERA EFEITO 

SOBRE EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÃO 
EM PAUTA NO 
ENAEX 2015

DIMINUI O 
PESSIMISMO DOS 

BRASILEIROS, DIZ CNI
Para o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor 

Klein, o dólar mais alto ainda não refletiu positivamente 

nos embarques, algo que deve ocorrer no último tri-

mestre de 2015, quando os pedidos de primavera-verão 

chegam aos respectivos destinos. “Os contratos são fe-

chados com antecedência de três ou mais meses, então 

o que está chegando hoje aos destinos ainda não foi 

negociado com os patamares mais elevados da moe-

da norte-americana”, explica. Segundo o executivo, a 

expectativa é de encerrar o ano com uma recuperação 

importante nos embarques. “Os exportadores serão au-

xiliados pelo câmbio, mas também pelas recuperações 

em alguns dos principais mercados para o calçado bra-

sileiro e as participações positivas nas feiras do segundo 

semestre”, projeta o executivo da Abicalçados. Confira a 

balança comercial na página 7 deste  informativo.

Evento traz programação de conteúdo e a esperada 
Batalha Criativa entre designers. Página 3

MARATONA 
PARA INSTIGAR 
A CRIATIVIDADE 
VERDE-AMARELA
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Em julho, as exportações de calçados registraram US$ 80 mi-

lhões com o embarque de 9,5 milhões de pares. Apesar de o 

resultado ser, levemente, superior ao registro de junho (US$ 

78,5 milhões), ainda ficou aquém do auferido no mesmo mês 

de 2014, US$ 86,36 milhões. A queda, frente a um ano ruim 

para as exportações, é preocupante.

Para se ter uma ideia da perda nas exportações, no mês 

de julho de 2010 exportamos US$ 152 milhões, quase o dobro 

do registro deste ano. Passamos, em poucos anos, da con-

dição de 4º maior exportador mundial para a 15ª posição. A 

perda da competitividade da indústria calçadista brasileira, 

ao longo dos anos, foi acentuada por uma carga tributária 

altíssima, pela burocracia, por uma legislação trabalhista ar-

caica, por problemas de infraestrutura, entre outros pontos de 

ordem interna. O dólar, certamente, sempre influenciou para 

bem ou para o mal neste ínterim, mas o certo é que teríamos 

resultados mais estáveis se tivéssemos condições adequadas 

para concorrer com os nossos competidores internacionais.

Redirecionamento de mercado

Hoje, com uma situação prejudicada no mercado interno, 

que já registrou queda de 5% no volume de vendas de cal-

çados no semestre, e um dólar valorizado, os olhos dos cal-

çadistas se voltam novamente para o mercado além-fron-

teiras, apesar de todos os entraves já citados. A participação 

brasileira nas feiras internacionais é um indicativo de que 

teremos uma recuperação ainda em 2015.

Por outro lado, o registro de julho demonstra que a eu-

foria do dólar valorizado ainda não refletiu positivamente 

nas exportações, já que os pedidos das coleções de prima-

vera-verão, comercializadas no segundo semestre, só de-

vem chegar aos destinos daqui a três meses ou mais. Por-

tanto, o que está sendo registrado agora ainda é resultado 

de negociações anteriores à alta mais substancial da moeda 

norte-americana.

A expectativa dos calçadistas é de recuperação nas ex-

portações a partir do último trimestre, sendo o incremen-

to mais substancial registrado somente a partir do próximo 

ano. Em 2015, devido à injeção de ânimo aplicada pela valo-

rização cambial, devemos buscar o empate com as cifras de 

2014, chegando a US$ 1 bilhão em embarques, ainda muito 

aquém do potencial da indústria nacional.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Exportações de calçados só devem 
sentir os efeitos do dólar alto no final do ano
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ABI NA MÍDIA

Indústria acredita ter tocado 

“fundo do poço”, mas ainda 

não vê reação

Embora alguns setores 

tenham notado pequena 

melhora em relação a junho, 

relatos de associações indus-

triais ouvidas pelo Valor refor-

çam a análise de economis-

tas de que não houve virada 

da atividade na passagem 

do primeiro para o segundo 

semestre. A percepção geral 

é que o fundo do poço já foi 

atingido no confronto com o 

mês anterior.

[...]

Para os fabricantes de 

calçados, a Francal foi 

uma injeção de ânimo 

diante das expectativas 

mais tímidas dos empre-

sários, conta Heitor Klein, 

presidente da associação 

que reúne as empresas do 

setor (Abicalçados).

A Maratona MUDE 2015 está 

ainda melhor

Dias 25 e 26 de setembro, 

acontece no Barra Shopping 

Sul (Av. Diário de Notícias, 

300), a Maratona MUDE 

2015. O evento, que está 

em sua segunda edição, é 

realizado pela Abicalçados e 

a Apex-Brasil e reúne moda 

e criatividade para colocar 

em pauta o design brasileiro 

de calçados. A programação 

inclui a única Batalha Criati-

va de 24 horas da indústria 

calçadista: quatro equipes 

formadas por designers 

competem para criar, dese-

nhar e produzir três protóti-

pos de calçados inovadores. 

Fora a competição, que já 

é incrível de acompanhar, 

o evento ainda conta com 

palestras, oficinas práticas, 

uma fábrica conceito mon-

tada no local do evento para 

que as equipes tirem seus 

projetos do papel.

Calçados em longa 

caminhada

Enquanto a alta do dólar 

já beneficia outros seg-

mentos nas exportações, 

o setor calçadista vai 

esperar até o final do ano 

para colher as vantagens 

do câmbio. De janeiro 

a julho, mesmo com 

a disparada da moeda 

americana, a receita com 

vendas para o Exterior fi-

cou em US$ 544 milhões, 

10,6% a menos do que no 

mesmo período de 2014 

– quando o dólar estava 

quase 50% mais barato. O 

presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, 

explica que isso ocorreu 

por que os embarques 

feitos nos últimos meses 

foram contratados no 

início do ano, quando 

havia muita instabilidade 

em relação ao dólar.

Dólar valorizado ajudará 

indústria apenas em 2016

Os principais setores 

exportadores gaúchos não 

colherão os frutos do dólar 

valorizado imediatamente. 

Representantes dos seto-

res de móveis, calçados e 

máquinas e implementos 

aguardam os primeiros 

retornos financeiros positi-

vos apenas para novem-

bro e dezembro, mas os 

benefícios em larga escala, 

caso a situação cambial 

permaneça, devem apare-

cer no primeiro semestre 

de 2016. De qualquer 

maneira, todos admitem 

que o mercado externo se 

consolida como uma saí-

da para o cenário interno 

desaquecido. Os dados 

da Abicalçados indicam 

uma retração de 12% em 

volume e de 11,2% em 

dólares nas exportações 

no acumulado do ano 

até junho.
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Argentina em xeque

A Declaração Juramentada 

Antecipada de Importação 

(DJAI), um dos entraves às 

exportações de calçados 

brasileiros para a Argentina, 

deve ser retirada no fim 

deste ano. O país vizinho 

comprometeu-se com 

OMC em setembro do 

ano passado, a levantar 

essa barreira no dia 31 de 

dezembro, já sob novo go-

verno, visto que a presiden-

te Cristina Kirchner deixará 

o cargo três semanas antes. 

Em 2014, o dispositivo che-

gou a ser considerado ilegal 

pelas normas que regulam 

o comércio internacional. 

Imposta em 2012, a DJAI 

fez com que as exportações 

de calçados para o país 

vizinho tivessem queda de 

44,76% em volume e de 

58,96% em faturarnento. 

“A 
participação 

brasileira 
nas feiras 

internacionais 
é um 

indicativo 
de que 

teremos uma 
recuperação 

ainda em 
2015.”

Faltam aprendizes de 

sapateiro

Um curso criado no início 

da década de 1970 para 

suprir uma necessidade 

da indústria calçadista, a 

formação técnica, cor-

re o risco de ser extinto 

por falta de interessados. 

Principal formação para a 

indústria calçadista nestas 

últimas quatro décadas, o 

curso técnico do Centro 

Tecnológico do Calçado 

Sanai, de Novo Hamburgo, 

que colocou mais de mil 

profissionais no mercado, 

corre contra o tempo para 

se manter vivo. A baixa pro-

cura faz com que, há quatro 

anos, não sejam formadas 

novas turmas. Preocupado, 

o SenaiRS encaminhou ofi-

cio à Abicalçados alertando 

sobre a situação.
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O s conservadores que se cuidem. 

Nos dias 25 e 26 de setembro, a 

criatividade estará à solta no BarraShop-

pingSul, em Porto Alegre/RS. Na ocasião, 

acontece a 2ª edição da Maratona MUDE, 

evento que traz a Batalha Criativa e muito 

conteúdo de moda e inovação para estu-

dantes e profissionais ligados ao setor e 

também para o público em geral, que po-

derá presenciar, em tempo real, a constru-

ção de calçados femininos.

Para o consultor de Design Estratégi-

co da Abicalçados, Dario Henke, o suces-

so da primeira edição da Maratona torna 

a expectativa para o evento ainda mais 

elevada. “Ano passado arriscamos com 

o lançamento desse modelo de evento 

e viemos com uma proposta completa-

mente inovadora para o setor calçadista 

brasileiro. Com grande engajamento de 

jovens designers, empresários e forma-

dores de opinião, percebemos que o po-

tencial da Batalha Criativa não era apenas 

uma boa intenção, era um projeto au-

dacioso, mas possível, e que foi coloca-

do em prática”, recorda o consultor. Para 

ele, o papel de alavancar novos talentos 

para o setor, especialmente que saibam 

trabalhar no ambiente de uma fábrica de 

calçados, onde muitas vezes a falta de 

tempo e materiais, é inversamente pro-

porcional à pressão por resultados, foi al-

cançado com êxito e o evento entrou na 

agenda dos calçadistas.

Batalha

A Maratona MUDE possui dois dias de 

evento. No primeiro (25), acontece uma 

programação de oficinas práticas e a Ba-

talha Criativa, onde as quatro equipes es-

colhidas em um processo de seleção terão 

que construir três protótipos de calçados 

femininos – somente o pé direito – em 24 

horas ininterruptas. A batalha do primeiro 

dia da Maratona MUDE acontece em ateli-

ês montados na área central do BarraShop-

pingSul, em espaço aberto ao público. “Um 

reality show ao vivo dentro do shopping”, 

compara Henke. Durante as 24 horas, as 

equipes terão à disposição equipamentos e 

materiais, além de uma estrutura de fábri-

ca conceito com máquinas e ferramentas 

para a montagem dos protótipos. 

O coordenador de Desenvolvimento 

da Abicalçados, Cristian Schlindwein res-

salta que além de criatividade e talento, os 

participantes deverão ter “força extra” para 

conciliar o prazo curto e a utilização dos 

materiais disponíveis. “São situações do 

dia a dia da indústria calçadista, que serão 

encaradas pelos jovens talentos durante a 

competição”, explica. 

A Batalha Criativa receberá a men-

toria e orientação do renomado estilista 

João Pimenta e será aberta ao público a 

partir das 10 horas.  Além do troféu, a equi-

pe vencedora levará para casa um cheque 

de R$ 20 mil.

Pimenta na Maratona

O mentor da edição 2015 emprestará seu 

talento e inspiração para os concorrentes 

durante o processo de desenvolvimen-

to dos calçados. Atual diretor criativo da 

West Coast, o criador é conhecido pelo 

experimentalismo e originalidade em 

moda masculina.  Para Pimenta, partici-

par como mentor da Maratona MUDE é 

uma grande oportunidade para estimular 

a autenticidade criativa no calçado nacio-

nal. “Por envolver tantas mentes jovens 

com ideias frescas, transforma-se em uma 

fonte de inspiração também para o meu 

trabalho”, afirma. Segundo ele, a iniciativa 

resgata não somente a criatividade, mas a 

autoestima dos criadores, que têm liber-

dade criativa como motor para voos mais 

altos e autênticos. “Somos todos criativos, 

porém deveríamos ter mais autoestima 

para acreditar em nossas ideias e oportu-

nidades para mostrá-las. A Maratona ofe-

rece exatamente isso, espaço e liberdade 

criativa”, acrescenta. 

Impulso

Vencedora do ano passado, a equipe do 

designer Vinícius Kniphoff lançou uma 

marca própria, a Okoko & Abel – confira 

em okokoabel.tumblr.com.  Segundo o 

designer, a Maratona foi o impulso fun-

damental para transformar uma antiga 

ideia em fato: a criação de uma marca di-

ferenciada, uma espécie de “ecossistema 

criativo” que flertasse com moda, arte, fo-

tografia e design gráfico. “A marca era um 

projeto que nós – a equipe - já tínhamos 

cogitado. Nos juntamos, após a Marato-

na, e resolvemos colocar em prática esse 

projeto, com muito incentivo de todos”, 

conta Kniphoff, ressaltando, além da mí-

dia espontânea proporcionada pela par-

ticipação, a premiação de R$ 15 mil que 

financiou o início da jornada do grupo no 

mundo do design e da moda.

Conteúdo

No segundo dia do evento (26), a par-

tir das 9 horas, no Centro de Eventos do 

BarraShoppingSul, acontece a maratona 

de conteúdo, com palestras, exposições 

e ações de interação.  O primeiro lote 

de ingressos está disponível para com-

pra no site  www.blueticket.com.br  por  

R$  80,00  para  o  público  geral  e  R$  40,00  

para estudantes e associados da Abical-

çados e dá direito  a  um  passaporte  

de  entrada  que  pode  ser utilizado em 

todas as palestras do dia 26. As oficinas, 

que serão realizadas no dia 25, têm va-

lores diferenciados – consulte no site 

www.maratonamude.com.br. 

LIBERDADE DE CRIAÇÃO: A 
PROTAGONISTA DA MARATONA MUDE
Evento promovido pela Abicalçados e Apex-Brasil acontece nos dias 25 e 26 de setembro, em Porto Alegre/RS

ESPECIAL

Dia 25/09
08h30 - Credenciamento
09h00 - Início da Batalha Criativa e Abertura das Oficinas 
09h30 - Oficina de MARCA E CUSTOMIZAÇÃO by VINCISHOES 
09h30 - Oficina FAÇA SEU TÊNIS by USTHEMP 
09h30 - Oficina de CRIAÇÃO by ASSINTECAL E SEBRAE 
12h30 - Intervalo
14h30 - Oficina de PESQUISA & TENDÊNCIAS by USEFASHION 
14h30 - Oficina CÁPSULA DA CRIATIVIDADE by SETTI CRIADORES 
20h00 - Encerramento para o público – as equipes seguirão no desenvolvimento

Dia 26/09
08h30 - Credenciamento
09h00 - Abertura
09h30 - Palestra com Claudia Narciso 
10h30 - Palestra com Caio Braz 
11h30 - Palestra com Isabela Capeto 
12h30 - Intervalo
13h30 - Defesa - Apresentações das Equipes da Batalha Criativa 
14h30 - Palestra com Cristian Resende 
15h30 - Palestra com Fernanda Yamamoto 
16h30 - Palestra surpresa 
17h30 - Palestra surpresa
18h30 - Bate Papo Empreendedores da Moda - Ocksa + Ciao Mao + Perky Shoes 
19h30 - Anúncio de Vencedores da Batalha Criativa
20h00 - Encerramento

PROGRAMAÇÃO
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Os cursos serão todos ministrados na sede da Abicalçados por professores da ESPM-Sul e IED

MARKETING E PROCESSOS CRIATIVOS 
PARA MODA NO RADAR DOS CALÇADISTAS

Curso Técnico em Calçados do Senai em risco

CICB lança certificação ambiental para o couro brasileiro

O  momento econômi-

co conturbado exige 

qualificação. Os desafios não 

são poucos e passam pela cria-

tividade, pela agregação de valor 

através do design e a comunica-

ção correta através do marke-

ting. Ciente dessa necessidade, a 

Abicalçados, em parceria com a 

Associação Brasileira das Empre-

sas de Componentes para Couro, 

Calçados e Artefatos (Assintecal) 

e Centro das Indústrias de Cur-

tumes do Brasil (CICB), lançou 

cursos específicos de marketing, 

endomarketing, sustentabilidade 

e processos criativos para moda. 

Os cursos serão todos ministra-

dos na sede da Abicalçados, em 

Novo Hamburgo/RS, por profes-

sores da ESPM-Sul e Istituto Eu-

ropeo di Design (IED).

Ministrado pelo professor da 

ESPM-Sul, Carlos Palhares, o cur-

so de Endomarketing recebe ins-

crições até o próximo dia 24 de 

setembro e acontecerá nos dias 

26 do mesmo mês e em 3 e 17 de 

outubro. Com carga horária de 

30 horas, o curso tem o objetivo 

de apontar técnicas efetivas para 

o melhor aproveitamento da co-

municação interna da empresa.

Moda

A parceria da Abicalçados e de-

mais entidades setoriais com o 

IED tem o objetivo de fomen-

tar a cultura do design no setor 

calçadista, não somente sen-

sibilizando as empresas, mas 

também qualificando os agen-

tes para um melhor aproveita-

mento na área. Com inscrições 

até o dia 9 de outubro, o curso 

Eco Fashion Talk será minis-

trado pelo professor Christian 

Ullman, também coordenador 

do Centro de Pesquisas do IED 

(Cried Brasil). Com 18 horas, o 

curso ocorre entre os dias 19 e 

23 de outubro e irá apresentar 

os conceitos e análises de es-

tudos sobre os contextos atuais, 

sempre priorizando questões 

ambientais aplicadas ao desen-

volvimento dos produtos.

O outro curso sob tutela do 

IED será o de Processos Criati-

vos para Moda, ministrado pela 

coordenadora do curso de Pós 

Graduação em Design de Cal-

çados e Bolsas do IED, Meline 

Moumdjian. Com inscrições 

abertas até o dia 19 de outubro, 

o curso tem como objetivo agu-

çar a criatividade para o desen-

volvimento de produtos através 

da prática. As 18 horas de dura-

ção serão distribuídas entre 26 e 

30 de outubro.

O cursos serão ministrados 

na sede da Abicalçados – rua 

Júlio de Castilhos, 561 -, em 

Novo Hamburgo/RS. As aulas da 

ESPM-Sul acontecem aos sába-

dos, das 8 às 17 horas, e, as do 

IED, de segunda a sexta-feira, 

das 19 às 22h45min. Associa-

dos da Abicalçados, Assintecal e 

CICB terão descontos nas matrí-

culas. Confira acima o calendá-

rio dos próximos cursos e o site 

para inscrição nos eventos. 

Além do alto custo de pro-

dução no Brasil, a indústria 

em geral, especificamente a 

calçadista, vem sentido ou-

tro problema grave: a falta 

de mão de obra qualificada. 

E mesmo que o setor esteja 

sentindo os efeitos da reces-

são tupiniquim, o que já fez 

com que o nível de emprego 

no segmento caísse 7,5% no 

primeiro semestre – con-

forme o IBGE -, ainda existe 

espaço para funções espe-

cíficas, especialmente na 

área técnica da produção de 

calçados. Recente levanta-

mento realizado pela Abical-

çados apontou gargalos na 

área de pesponto, confecção 

e montagem de calçados.

A falta de mão de obra 

qualificada, porém, traz à 

tona outro problema, muito 

mais grave e de ordem cul-

tural: a falta de interesse dos 

jovens quanto ao trabalho na 

indústria de calçados. Não 

faltam cursos, faltam alunos. 

A realidade é demonstrada 

no drama atual do Centro 

Tecnológico do Calçado Se-

nai, sediado em Novo Ham-

burgo/RS. Desde a década de 

70 oferecendo serviços para 

o segmento de calçados, o 

instituto pode perder um 

dos seus auxílios mais im-

portantes: o Curso Técnico 

em Calçados, que desde sua 

fundação formou mais de 

mil profissionais para o setor.

Segundo a diretora 

do CT do Calçado, Arlete 

Accurso, desde 2011 não 

existe demanda para a for-

mação de uma turma do 

curso técnico. “Precisamos 

de 40 alunos para formar 

uma turma e não consegui-

mos chegar a esse número”, 

lamenta, ressaltando que 

para 2015 o curso já foi can-

celado, pois as inscrições 

encerraram no dia 30 de 

agosto sem o número sufi-

ciente. “É preciso uma força 

tarefa da iniciativa privada 

que resgate a vontade do 

jovem de trabalhar no setor 

calçadista, trazendo profis-

sionais potenciais e de des-

taque para virem fazer os 

cursos técnicos”,  aponta 

a diretora, acrescentando 

que, tendo sucesso, o cur-

so poderá ser realizado em 

2016. “Outra possibilidade é 

a adequação do curso para 

a modalidade de ensino à 

distância”, conclui.

Preocupação

A Abicalçados, por sua vez, 

está participando na busca 

de sensibilizar o setor calça-

dista para a importância do 

CT do Calçado para o futuro 

da atividade.  Conhecido pela 

resiliência em momentos 

conturbados, o setor calça-

dista sempre teve a escola 

como aliada. A possível perda 

do curso técnico gera preo-

cupação para a entidade re-

presentante dos calçadistas.

Para o presidente-exe-

cutivo da Abicalçados, Hei-

tor Klein, que encaminhou 

carta para associados sobre 

o tema, é preciso uma mobi-

lização setorial para “salvar” 

a escola e mantê-la como 

aliada do segmento.  “O fim 

da escola seria um prejuízo 

irreparável para a indústria 

calçadista”, alerta o execu-

tivo, acrescentando que o 

tema será debatido na pró-

xima reunião do Conselho 

Deliberativo da Abicalçados.

Curso

O Curso Técnico em Cal-

çado do Senai prepara os 

profissionais para atuação 

em diferentes áreas de uma 

empresa: Coordenação de 

equipes; Solução de proble-

mas técnicos na produção de 

calçados; Planejamento, pro-

gramação e controle da pro-

dução de calçados; Gestão e 

controle da qualidade de cal-

çados; Gestão de recursos; 

Definição de ficha técnica e 

modelagem técnica de cal-

çados; Compras de matérias-

-primas, apuração e controle 

de custos industriais; e Admi-

nistração de conflitos.

Conforme Arlete, o Se-

nai possui uma estratégia 

didática diferenciada, desa-

fiando o aluno a aplicar to-

dos os conhecimentos vistos 

nas aulas, em situações que 

simulam a realidade, em la-

boratórios de CAD, CAM, 

controle da qualidade e pro-

totipação. O curso tem 1,2 

mil horas divididas em dois 

anos de estudos. O investi-

mento é de R$ 2,7 mil e alu-

nos com carta de apresenta-

ção de empresa contribuinte 

do Senai têm desconto pro-

mocional de 8% no valor das 

mensalidades.  

Mais informações so-

bre os cursos pelo telefo-

ne 51 3904 2720 ou e-mail 

ctcalcado@senairs.org.br.

O Centro das Indústrias de Curtumes do 

Brasil (CICB) segue engajado na busca de 

uma cadeia coureiro-calçadista sustentável. 

Assim como os calçadistas, que possuem 

o selo Origem Sustentável, o setor de cou-

ro passa a ter a sua certificação ambiental. 

Avalizada pelo Instituto Nacional de Metro-

logia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a 

Certificação de Sustentabilidade do Couro 

Brasileiro (CSCB) está sendo gradualmente 

aplicada nos curtumes interessados. Até o 

fechamento desta edição, quatro integran-

tes já haviam se engajado no projeto: Fuga 

Couros, Internacional Couros, Couroquími-

ca e Courovale. 

O coordenador do projeto, Álvaro Flo-

res, destaca que outras 20 empresas já es-

tão sendo prospectadas e em breve devem 

aderir ao CSCB. “Trata-se da única certifica-

ção que traz para o couro o tripé economia-

-meio ambiente-responsabilidade social em 

nível mundial. Com ela, os curtumes terão 

uma importante ferramenta para externali-

zar a atuação sustentável tanto no mercado 

doméstico quanto no internacional”, explica. 

Segundo ele, o CICB realiza consultorias e 

treinamentos para adequação à norma NBR 

16.296, que rege sobre os princípios da pro-

dução sustentável de couros. “Após as con-

sultorias, os organismos acreditados pelo 

Inmetro fazem a auditoria para a posterior 

certificação”, conta.

O gestor ressalta, ainda, que o projeto 

teve recepção “muito positiva” no segmento, 

que vê a certificação como uma forma de 

fazer cair por terra o papel de “vilão do meio 

ambiente”, mesmo que o fato já faça parte 

do passado. “Precisamos acabar com essa 

imagem negativa e mostrar o que os curtu-

mes estão fazendo em termos de sustenta-

bilidade”, afirma Flores, acrescentando que a 

certificação, além da importância ambiental, 

traz vantagens competitivas através da ima-

gem tanto aqui como além-fronteiras. 

Mais informações sobre a certificação 

no site http://cscb.org.br. 

ABINOTÍCIAS

EndoMarketing (ESPM-Sul)
Data: 26 de setembro + 3 e 17 de outubro (30 horas)
Prazo de inscrições: 24 de setembro pelo site espm.br/abicalcados

Eco Fashion Talk (IED)
Eco Fashion Talk (IED)
Data: 19 a 23 de outubro (18 horas)
Prazo de inscrições: 9 de outubro pelo site ied.edu.br/cried/cursos

Processos Criativos para Moda (IED)
Data: 26 a 30 de outubro (18 horas)
Prazo de inscrições: 19 de outubro pelo site ied.edu.br/cried/cursos

PRÓXIMOS CURSOS
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Projeto que aumenta a contribuição sobre a receita foi aprovado no dia 19 de agosto no Senado Federal e sancionado em setembro

Vencedores do Top de Estilismo na Itália
Depois de nove meses, a espera finalmente 

chegou ao fim. O estilista Tairone Vieira de 

Oliveira, de Nova Friburgo/RJ, e o estudante 

Estevão de Souza Pinto, de Jaú/SP, embar-

caram no último dia 28 de agosto Milão, na 

Itália. Os dois estiveram entre os vencedores 

da 20ª edição do Prêmio Francal Top de Es-

tilismo e ganharam como prêmio extra, via 

sorteio, uma bolsa de estudos numa das mais 

conceituadas escolas de estilismo de calça-

dos e acessórios do mundo, a ModaPelle 

Academy (MPA).

Para Tairone, estilista que tem 25 anos 

de atuação no setor, o curso em Milão é 

uma oportunidade para aprimorar ainda 

mais seu conhecimento e mantém as ex-

pectativas lá em cima. “Vou aproveitar ao 

máximo e dar o meu melhor. Quero deixar 

uma excelente impressão dos estilistas bra-

sileiros na Itália”, comenta. 

Já Estevão, que ganhou o Prêmio na ca-

tegoria Bolsa, conta que frequentou um curso 

rápido de desenho de calçados para se fami-

liarizar com algumas disciplinas do curso em 

Milão.  “Espero que a ModaPelle Academy me 

proporcione novas perspectivas em relação 

ao calçado, pois o pouco que sei foi traba-

lhando na produção. Esse curso vem fechar 

com chave de ouro um ciclo de aprendizado, 

vou aprender com os ‘tops’ como nasce um 

calçado”, comemora.

Para que pudessem concorrer à bolsa 

de estudos, foi necessário que Tairone e 

Estevão ficassem entre os primeiros colo-

cados no Prêmio Francal Top de Estilismo 

em suas respectivas categorias: profissional 

e estudante. A cerimônia de premiação foi 

realizada no dia 10 de novembro de 2014, 

em São Paulo/SP.

O Prêmio Francal Top de Estilismo foi 

criado pela Francal Feiras em 1995 com o 

propósito de incentivar a criatividade nacio-

nal e revelar novos talentos para a moda em 

calçados e acessórios. 

D epois de intensas articulações e 

debates na Câmara e no Senado 

Federal, o Projeto de Lei 57/2015, que 

aumenta a alíquota paga sobre o fatu-

ramento das empresas como forma de 

substituição da contribuição patro-

nal sobre a folha salarial, foi aprovado 

e sancionado pela presidente Dilma 

Rousseff em setembro.  A medida, con-

siderada a última fase do ajuste fiscal 

proposto pelo governo federal, aumen-

ta a contribuição sobre o faturamento 

para os 56 setores beneficiados, mas 

com alíquotas diferenciadas. Setores 

que atualmente pagam 1% de contri-

buição previdenciária sobre a folha te-

rão reajuste para 2,5%, enquanto os que 

desembolsam 2% passam a contribuir 

com 4,5%. No entanto, alguns setores 

foram isentos do aumento e outros ti-

veram um reajuste menor, entre eles 

o calçadista, que passará a pagar 1,5% 

sobre o faturamento.  A nova tarifa pas-

sará a ser aplicada a partir de dezembro 

de 2015. Até lá, segue vigente a alíquota 

atual, de 1% para o setor calçadista.  

Para o presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, “dos males foi o 

menor”. Embora crítico do aumento da 

tributação, o executivo ressalta a impor-

tância de o projeto ter sido aprovado 

pelos senadores da forma como veio 

da Câmara dos Deputados no início de 

julho, com o setor calçadista tendo um 

aumento de 50%, e não de 150% como 

os demais segmentos. “Existia um temor 

de que o texto pudesse ser alterado. Fe-

lizmente, conseguimos com que o setor 

tivesse um aumento menor”, afirma o 

executivo, ressaltando a importância das 

articulações políticas que levaram, ainda 

durante o processo na Câmara, à inclu-

são do setor calçadista entre os “benefi-

ciados” com um reajuste menor.

Custos

Apesar de aliviado com a alíquota de 

1,5%, Klein aponta que a “reoneração” 

deve prejudicar o desempenho da in-

dústria calçadista, que no primeiro se-

mestre viu sua produção encolher qua-

se 4% em relação ao mesmo período do 

ano passado. “O aumento de alíquota 

sempre é prejudicial para a indústria e 

em um ano de recessão o quadro fica 

ainda mais grave”, comenta. Segundo 

ele, a queda na atividade industrial do 

setor é embalada pelo freio no consu-

mo de calçados, que no primeiro se-

mestre caiu 5%.

Entenda

A medida de desoneração da folha de 

pagamentos foi criada em 2011 com o 

objetivo de aliviar o setor industrial in-

tensivo em mão de obra, que até então 

pagava 20% sobre a folha de pagamen-

tos para a Previdência. A partir da deso-

neração, 56 setores passaram a pagar 1% 

ou 2,5% sobre a receita bruta. 

Diante da queda na arrecadação 

e buscando o reequilíbrio das contas 

públicas, neste ano o governo federal 

passou a trabalhar pelo aumento da 

alíquota como parte do Ajuste Fiscal 

conduzido pelo Ministério da Fazenda. 

O projeto de lei aprovado pela Câmara 

dos Deputados em junho, porém, con-

tou com algumas alterações, como a 

inclusão do setor calçadista, entre ou-

tros, na faixa mais baixa de reoneração. 

Invés de 2,5%, como a proposta origi-

nal, o setor passaria a pagar 1,5% sobre 

o faturamento.

CALÇADISTAS AVALIAM “REONERAÇÃO” DA FOLHA

Nova Serrana recebe a Abicalçados
O presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, esteve em 

Nova Serrana/MG no último dia 26 

de agosto. Para uma plateia lotada 

de empresários locais, no Sindica-

to da Indústria de Calçado de Nova 

Serrana (Sindinova), o executivo 

detalhou a pauta permanente da 

entidade. Tratando de assuntos 

como Reintegra, terceirização e 

desoneração, chamou a atenção a 

preocupação dos empresários com 

relação ao Bloco K.  

O executivo iniciou o encontro 

tratando da desoneração da folha 

de pagamentos, ressaltando a im-

portância da articulação política e 

atuação da senadora Ana Amélia Le-

mos e do deputado federal Renato 

Molling para que o setor tivesse um 

aumento menor do que o previsto 

para os 56 setores econômicos que 

utilizam a ferramenta como substi-

tuição ao pagamento de 20% sobre 

a folha de salários para o INSS – leia 

a matéria principal da página.  

Na oportunidade, Klein também 

fez uma apresentação do Bloco K, 

que determina que as empresas 

com faturamento inferior a R$ 24 

milhões passem a entregar ao go-

verno um conjunto de informações 

bastante extenso e complexo, que 

exige um software de produção, a 

sistematização do sistema produ-

tivo e uma estrutura administrativa 

capacitada para gerar os dados exi-

gidos já em janeiro de 2016. Segun-

do o executivo, a medida é um fardo 

para as pequenas empresas, já que 

muitas teriam que estruturar depar-

tamento específico para a questão.  

Conforme o Sindinova, quase 90% 

das cerca de 700 indústrias calçadis-

tas de Nova Serrana são de micro e 

pequeno porte.

Recentemente, a Abicalçados, 

em conjunto com a ACI NH/CB/EV, 

Assintecal, Abrameq, e AICSuI, en-

viou  carta ao ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy, reivindicando a pror-

rogação da obrigatoriedade de gera-

ção e entrega do Bloco K para 1° de 

janeiro de 2018. 

ABINOTÍCIAS

Estevão e Tairone



ABINFORMA - SETEMBRO 20156

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

FEIRA ITALIANA DEVE GERAR MAIS DE US$ 23 MI
A participação de 53 marcas brasi-

leiras em uma das mais tradicio-

nais feiras calçadistas do mundo, a the-

Micam, comprovou o bom momento do 

calçado brasileiro nos mercados inter-

nacionais. A participação verde-amarela 

foi viabilizada pelo programa de apoio às 

exportações de calçados Brazilian Foo-

twear, desenvolvido pela Abicalçados 

em parceria com a Apex-Brasil. 

Conforme relatório da Abicalçados, 

foram gerados negócios na ordem de 

US$ 10,4 milhões, uma participação his-

tórica das marcas brasileiras e que deve 

gerar mais US$ 23,2 milhões em negó-

cios alinhavados para os próximos seis 

meses. “Foram mais de 1,5 mil contatos 

com compradores de alto nível, sendo 

quase mil deles novos. As empresas saí-

ram muito satisfeitas da mostra”, come-

mora a analista de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Juliana Kauer.  

Juliana ressalta que o dólar valo-

rizado ajudou a formação de preços 

mais competitivos para os calçadistas 

nacionais, o que alavancou um núme-

ro significativo de negócios. Porém, não 

foi tudo. Segundo ela, a aceitação das 

coleções de primavera-verão das mar-

cas nacionais foi muito bom, gerando 

interesse de grandes players do varejo 

mundial que visitaram a mostra.

Seminário preparatório

A participação na theMicam fez parte 

do projeto Export Thinking do Brazilian 

Footwear, que busca não somente gerar 

negócios, mas capacitar as marcas para 

a manutenção dos principais mercados 

internacionais. Durante a mostra italia-

na, as marcas brasileiras tiveram acesso 

a um Seminário Preparatório organizado 

exclusivamente para o evento, que trou-

xe temas variados sobre o varejo local. 

Leia mais sobre a theMicam em 

www.abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

Mostra em Las Vegas deve gerar 
US$ 11 milhões para calçadistas

Programa realiza parceria de sucesso 
com a Ipanema na Expo Milano

Brazilian Footwear 
lança novo site
Aproximar marcas brasileiras de calçados a compradores 

internacionais por meio de uma plataforma única, de na-

vegação fácil, segura e repleta de informações e oportu-

nidades de negócio. Essa é a proposta do novo site do 

Brazilian Footwear. A plataforma foi lançada oficialmente 

no dia 2 de setembro, em evento de relacionamento com 

a imprensa internacional realizado no estande do Brazi-

lian Footwear na theMicam, feira calçadista que aconte-

ceu em Milão entre os dias 1º e 4 do mês corrente.

Em um formato totalmente inovador e inédito no se-

tor calçadista, a plataforma, com acesso fechado e exclu-

sivo, é direcionada a compradores, importadores, agen-

tes, distribuidores e representantes de todas as partes do 

mundo. A busca pelo produto desejado será customizada 

através de filtros por marca, tipo de sapato, gênero (mas-

culino, feminino, infantil), estilo (casual, contemporâneo), 

nichos (luxo, praia, conforto, esportivo, etc), faixa de pre-

ço, material, entre outros.

Como funciona?

As marcas participantes exibirão seu conceito de marca, 

estrutura fabril e, principalmente, seus produtos em suas 

páginas personalizadas no site, sempre respeitando o 

timing internacional de compras. Os compradores inte-

ressados em conferir os produtos disponíveis se cadas-

tram na plataforma e recebem permissão para visualizar 

os calçados de cada marca. Garantido o acesso seguro, o 

comprador seleciona os produtos que mais lhe agradam 

e inicia uma negociação com a marca, com a possibili-

dade de retomar a sua seleção a qualquer momento, já 

que os calçados escolhidos ficarão salvos em seu perfil e 

poderão ser acessados novamente mais tarde.

 Aos compradores, será possível efetuar o cadastro 

por meio do perfil no Linkedin, integrando dados básicos 

disponíveis na rede social com a plataforma e facilitando 

o processo de inscrição. O acesso será possível também 

via mobile, facilitando ainda mais a navegação dos usuá-

rios. A navegação de compradores na plataforma terá ní-

veis de acesso: em um primeiro momento, compradores 

terão acesso limitado às informações de cada marca, de 

forma que possam conferir apenas alguns produtos na 

vitrine. Para ter acesso completo, será necessário solicitá-

-lo às marcas de interesse, a partir daí podendo visualizar 

todas as informações disponibilizadas pelas marcas e in-

clusive fazer pedidos on-line.

Com informações atualizadas e confiáveis, disponí-

veis 24 horas por dia, 7 dias por semana, a plataforma do 

Brazilian Footwear se tornará o canal perfeito para aten-

der às demandas dos mais exigentes players internacio-

nais. A plataforma já está no ar e pode ser acessada pelo 

endereço www.brazilianfootwear.com.br.

 

A participação de 29 marcas nacionais na feira calçadista 

FN Platform, que aconteceu entre os dias 17 e 19 de agos-

to, em Las Vegas, Estados Unidos, deve gerar US$ 10,8 mi-

lhões para os brasileiros. A mostra norte-americana, que 

contou com cerca de 1,6 mil marcas de 20 países, teve 

a participação verde-amarela viabilizada pelo Brazilian 

Footwear, programa de apoio às exportações de calçados 

mantido pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil, 

através do projeto Export Thinking. 

Conforme relatório da Abicalçados, in loco, foram 630 

contatos, mais da metade deles com novos compradores de 

40 países. “Os negócios imediatos ficaram na ordem de US$ 

1,3 milhão, porém a expectativa com os negócios alinhava-

dos durante o evento ficou em US$ 10,8 milhões, resulta-

do expressivo e que demonstra a consolidação das marcas 

no mercado estadunidense”, avalia a analista de Promoção 

Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel. Segundo ela, a 

avaliação das marcas foi satisfatória, principalmente, para as 

empresas que já trabalham com a plataforma comercial. 

Seminário

Conforme estratégia de inserção com qualificação nos 

mercados-alvo, o Brazilian Footwear promoveu um se-

minário preparatório para as marcas participantes um dia 

antes do início da feira. No encontro, a executiva da Pan 

Communications, Lauren Kaufman, realizou uma apre-

sentação sobre o relacionamento mais adequado com os 

formadores de opinião estadunidenses com o objetivo de 

promoção das marcas.  A segunda apresentação ficou a 

cargo do gerente de operações da Apex-Brasil em Miami, 

Fernando Spohr, que focou nos serviços que a agência 

proporciona nos Estados Unidos. 

Apresentaram suas coleções de primavera-verão 

2016, as marcas Rider, Grendha, Zaxy, Ipanema, Anato-

mic & Co, Moema, Schutz, Pampili, Boaonda, Sapato-

terapia, Amazonas Sandals, Stéphanie Classic, Carrano, 

Ferracini, Dumond, Lilly’s Closet, Capodarte, Pimpolho, 

West Coast, Cravo & Canela, Malu Super Comfort, Ter-

ritório Nacional, Raphaella Booz, Steps on Green, Sollu, 

Usaflex, Pegada, Suzana Santos e Renata Mello.

De 24 de agosto a 4 de setembro, o 

Brazilian Footwear, promoveu,  em 

parceria com a marca Ipanema, a 

ação “Brazilian Footwear e Ipanema 

na Expo Milano”. A iniciativa envolveu 

visitantes da Expo e dezenas de estu-

dantes das renomadas escolas italia-

nas de design ModaPelle Academy e 

ARS Sutoria School em atividades di-

ferenciadas, que convidaram os par-

ticipantes a soltarem sua criatividade 

das mais variadas formas.  

A primeira fase da ação, deno-

minada Árvore Social, ocorreu de 

24 a 26 de agosto e consistiu na 

customização de sandálias Ipane-

ma pelo público presente no even-

to, que teve à disposição diversos 

adereços decorativos, como fitas, 

lã, miçangas, linhas, lantejoulas, 

correntes, entre outros. Ao final 

desse período, as melhores custo-

mizações foram devolvidas à árvore 

para fins de exposição até o dia 4 

de setembro. A exposição foi ainda 

replicada para a feira theMicam. 

“O tema da Expo neste ano é 

alimentação, e por isso, decidimos 

ousar e criar uma árvore um pou-

co diferente, que alimentasse não o 

corpo, mas o sorriso de crianças ca-

rentes. Tivemos um grande êxito, os 

visitantes se engajaram na atividade 

de customização das sandálias, que 

agora serão doadas para a Associa-

ção Sentieri Dello Spirito, que tem 

sede em Milão e presta assistência 

humanitária em diversas regiões do 

mundo”, destaca Roberta Ramos, 

gestora de Projetos da Abicalçados. 

Roberta ressaltou ainda o su-

cesso dos encontros dos estudantes 

das escolas ModaPelle Academy e 

Arsutoria School com o ativista cria-

tivo da Ipanema e de outras marcas 

da Grendene, Edson Matsuo, quando 

conversaram sobre Desobediência 

Criativa na Crise e Design-to-serve.

Representando a Grendene no 

evento, a trader da empresa, Gise-

la Carbolin agradeceu a parceria e 

também se disse bastante satisfei-

ta com a ação: “Foi uma excelente 

oportunidade de contato da mar-

ca Ipanema com o consumidor fi-

nal, considerando a importância e 

grandiosidade de um evento como 

a Expo Milão”, afirma.
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A cotação do dólar mais valorizada dos últimos 

12 anos ainda não refletiu nas exportações de 

calçados. Em julho, o embarque de 9,5 milhões 

de pares gerou US$ 80 milhões, número que, 

apesar de levemente superior ao registro do 

mês anterior (US$ 78,48 milhões) ficou 7,2% 

abaixo do registro do mesmo mês do ano pas-

sado (US$ 86,36 milhões). No acumulado de 

janeiro a julho deste ano, os calçadistas em-

barcaram 65,6 milhões de pares que geraram 

US$ 544 milhões, quantia 10,6% menor do que 

o auferido no mesmo período de 2014 (US$ 

608,72 milhões).

Entre janeiro e julho deste ano, o princi-

pal destino do calçado verde-amarelo foram os 

Estados Unidos, para onde foram embarcados 

6 milhões de pares que geraram US$ 106,17 mi-

lhões, 0,9% menos do que no mesmo ínterim 

de 2014 (US$ 107,14 milhões). O segundo maior 

comprador internacional do produto brasileiro 

foi a Argentina que, apesar da crise, importou 

3,66 milhões de pares no período, gerando US$ 

36,9 milhões para os exportadores brasileiros, 

resultado 16,2% menor do que o do ano passa-

do (US$ 44 milhões).

Na sequência aparecem a França, que im-

portou 5,4 milhões de pares por US$ 35,25 mi-

lhões (queda de 5,4% ante 2014) e a Bolívia, que 

comprou 3,64 milhões de pares por US$ 27,9 

milhões (alta de 11,5% frente ao ano passado).

O destaque positivo entre os destinos são 

os Emirados Árabes, para onde foram enviados 

1,3 milhão de pares que geraram US$ 14,53 mi-

lhões, 34% mais do que no mesmo período de 

2014 (US$ 10,8 milhões).

Importações em queda

Apesar do aumento das importações de cal-

çados registrado em julho, quando entrou no 

País o equivalente a US$ 54,7 milhões (29,5% 

mais do que no mesmo mês de 2014), no geral 

a entrada de calçados no Brasil está em queda 

na relação com o ano passado. No acumula-

do entre janeiro e julho, entraram no país 22,7 

milhões de pares pelos quais foram pagos US$ 

338 milhões, 4,9% menos do que no mesmo 

ínterim de 2014 (US$ 355,2 milhões).

Em partes de calçados (cabedais, solas, 

saltos, palmilhas etc) a importação também di-

minuiu no acumulado de janeiro a julho. Nes-

te período, foi importado o equivalente a US$ 

38,26 milhões, 22,4% a menos do que no ano 

passado (US$ 49,3 milhões). As principais ori-

gens são China, Paraguai e Vietnã.

ANIVERSARIANTE, 
PAQUETÁ LANÇA LIVRO 
SOBRE SUA HISTÓRIA

F undado em 1945, o Gru-

po Paquetá completou 70 

anos em 2015 e, para marcar a 

data, lançou um livro sobre sua 

história. Sob a marca The Paque-

ta Shoe Company desde 2013, a 

empresa começou sua atuação 

como uma pequena fábrica e 

oficina de consertos de calçados, 

montada pelos sócios Arlindo 

Müller e Hugo Wagner em duas 

casas geminadas em Sapiranga/

RS. Naquela época, a produção 

diária era de cinco pares de sapa-

tos masculinos.

Atualmente a Paquetá é cons-

tituída por quatro unidades de 

negócios: Indústria, Marcas, Va-

rejo e Serviços. A indústria – que 

produz as marcas Ateliermix, Ca-

podarte, Dumond, Lilly´s Closet e 

Ortopé - atua em 14 países e tem 

capacidade para produzir até 14 

milhões de pares por ano. Em suas 

sete fábricas (cinco no Brasil, uma 

na Argentina e uma na  República 

Dominicana), a Paquetá emprega 

mais de 18 mil colaboradores. 

A história de sucesso da em-

presa pode ser conferida no livro 

“Uma história em contínua evolu-

ção”, disponível no site da empresa: 

www.paquetatheshoecompany.

com.br/70anos. 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - JUL 2014: US$ 222,93 MILHÕES

JAN - JUL 2015: US$ 212,58 MILHÕES

VARIAÇÃO:  -4,6%

CE
CEARÁ

JAN - JUL 2014: US$ 168,36 MILHÕES

JAN - JUL 2015: US$ 138,78 MILHÕES

VARIAÇÃO: -17,6%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - JUL 2014: US$ 87,28 MILHÕES

JAN - JUL 2015: US$ 75,83 MILHÕES

VARIAÇÃO: -13,1%

VARIAÇÃO: -10,6% 

JAN – JUL 2014:
 US$ 608,72 MILHÕES  US$ 544 MILHÕES

JAN - JUL 2015:

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

VIETNÃ
JAN - JUL 2014: US$ 211,3 MILHÕES

JAN - JUL 2015: US$ 180 MILHÕES

VARIAÇÃO: -14,7%

INDONÉSIA
JAN - JUL 2014: US$ 63,2 MILHÕES

JAN - JUL 2015: US$ 86 MILHÕES

VARIAÇÃO: 36,3%

CHINA

TOTAL

JAN - JUL 2014: US$ 35,65 MILHÕES

JAN - JUL 2015: US$ 32,46 MILHÕES

VARIAÇÃO: -9%

VARIAÇÃO: -4,9% 

JAN – JUN 2014:
 US$ 355,2 MILHÕES  US$ 338 MILHÕES

JAN - JUL 2015:

ASSOCIADOS

Azaleia lança novo site
A Azaleia, uma das principais mar-

cas brasileiras de calçados femini-

nos, estreou seu novo site - www.

azaleia.com.br. Reformulada, a pági-

na está com um visual mais moder-

no e dinâmico, trazendo informa-

ções de moda e uma nova forma de 

apresentação dos produtos. Além 

disso, a marca vai passar a mostrar 

conteúdo sobre a coleção primave-

ra-verão 2016 em suas redes sociais. 

As novidades vêm ao encontro do 

que a marca está promovendo jun-

to aos seus produtos, com coleções 

que têm sido muito bem recebidas 

pelo mercado. O novo site terá a 

cara da coleção e será um impor-

tante canal de contato com os lojis-

tas e as consumidoras.

BALANÇA COMERCIAL

Dados preliminares divulgados 
pelo MDIC apontam para uma 
queda brusca nas exportações 
de agosto. No mês oito os calça-
distas embarcaram o equivalente 
a US$ 69 milhões, 23,5% menos 
do que no mesmo mês do ano 
passado (US$ 90,2 milhões). No 
acumulado dos oito meses, as 
exportações chegaram a 613 
milhões, 12,3% menos do que 
nos mesmo período de 2014 (US$ 
698,9 milhões).

Exportações de calçados geram US$ 80 milhões em julho
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AÇÕES DE IMAGEM MOVIMENTAM 
FEIRAS INTERNACIONAIS

IMAGEM

O Brazilian Footwear se-

gue investindo pesado 

na promoção de imagem do 

calçado brasileiro além-frontei-

ras. Nos meses de julho e agos-

to, foram realizadas iniciativas 

durante a IFLS, na Colômbia, e 

na GDS, na Alemanha. 

A primeira aconteceu no 

Museo de El Chicó, em Bogotá. 

O Photocall reuniu a imprensa 

local para sessões de fotos com 

calçados verde-amarelos das 

marcas Amazonas Sandals, An-

dacco, Democrata, Kidy, Klin, Pé 

com Pé, Beira Rio, Moleca, Mo-

lekinha, Vizzano e Modare. 

Já na GDS, as empresas 

brasileiras participantes tiveram 

ações de relacionamento com 

a imprensa e também puderam 

marcar presença na iniciativa 

Out of the Box, realizada pela 

promotora da feira alemã. Uma 

das ações consistiu em três 

desfiles de 15 minutos cada, em 

que os calçados Made in Brazil 

foram apresentados em uma 

passarela montada exclusiva-

mente para o evento.

Confira fotos das ações.

GDS - Alemanha

IFLS - Colômbia


