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A Couromoda, juntamente com a revista Lança-

mentos e o jornal Exclusivo, acabam de lançar uma 

premiação para reconhecer a atuação de 50 empre-

sários da indústria e do varejo calçadista brasileiros. 

Os promotores convidam o segmento a participar 

da escolha pelo site www.exclusivo.com.br/50mais. 

No endereço eletrônico também estão os perfis de 

mais de cem personalidades setoriais, das quais sai-

rão as 50 mais votadas.As histórias dos escolhidos 

serão contadas em uma revista a ser apresentada 

ao mercado durante a Couromoda do próximo ano, 

para quando também está programada uma ceri-

mônia para revelação das selecionadas. A Couro-

moda acontece no Anhembi, em São Paulo, entre 

os dias 10 e 13 de janeiro de 2016.

Com o apoio da CNI, das federações estaduais de in-

dústria e do Sebrae, sindicatos industriais oferecerão 

1.170 vagas em iniciativas de capacitação para empre-

sários em outubro. As atividades têm duração máxima 

de oito horas e acontecerão em 15 estados brasilei-

ros – Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mi-

nas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí, 

Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e 

Sergipe.  A participação é gratuita. Os cursos ajudam 

empresários a lidar com temas importantes do dia a 

dia do setor produtivo, como normas regulamenta-

doras, adequação à legislação trabalhista, ambiental e 

tributária e redução de custos com energia elétrica. 

Para mais informações, procure a federação da indús-

tria ou o Sebrae do seu estado.

TROCA DE 
OFERTAS ENTRE 
MERCOSUL E UE

PREMIAÇÃO 
PARA EMPRESÁRIOS 

DO SETOR

CAPACITAÇÃO 
EMPRESARIAL TEM 
MAIS DE MIL VAGAS

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Armando Monteiro, afirmou que a troca de 

ofertas comerciais entre Mercosul e União Europeia 

ocorrerá, no máximo, até o final de novembro. “Fizemos 

a última reunião técnica que precede o início da troca 

de oferta. Já nos dirigimos à Comissária Europeia, Cecí-

lia Malmström, chamando para uma reunião em nível 

ministerial”, disse. “Para ser mais conservador, vamos 

considerar novembro”, disse o ministro, em entrevista 

concedida na Finlândia, onde acompanhou, em outu-

bro, visita oficial da presidente Dilma Rousseff. A troca de 

ofertas é o passo inicial para um acordo de livre comér-

cio entre os dois blocos, quando cada lado apresenta a 

lista de produtos que podem ter tarifas e impostos zera-

dos em uma relação comercial entre os países. 

Entidades setoriais promoveram Workshop Análise de 
Cenários com o economista Marcos Lélis . Página 3
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O recentemente anunciado Acordo Estratégico Transpa-

cífico de Associação Econômica (TPP – sigla em inglês) 

ressuscita um problema grave brasileiro dos últimos anos: 

a paralisia na realização de acordos comerciais relevantes. 

A TPP, que une Estados Unidos, Austrália, Brunei, Canadá, 

Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cinga-

pura e Vietnã, países que respondem por 40% do PIB mun-

dial e possuem mais de 800 milhões de habitantes, terá 

reflexos importantes no comércio exterior brasileiro.

A Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas já 

aponta para uma queda de 2,7% no total das exportações. 

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) alerta que 

o acordo terá impactos significativos em 35% dos embar-

ques nacionais de manufaturados. Para os calçadistas, o 

cálculo é semelhante. Em 2014, exportamos para os países 

signatários da TPP US$ 316,57 milhões, 30% de tudo o que 

foi gerado com os embarques naquele ano. Não é pouco. 

O impacto deve ser ainda maior nos Estados Unidos, país 

que historicamente é o principal destino dos embarques 

nacionais de calçados. Sem tarifas de importação e com 

queda de boa parte das barreiras não tarifárias entre os 

países acordados, Estados Unidos e Canadá devem ser 

“invadidos” por calçados oriundos do Vietnã e Malásia, 

principais produtores de calçados presentes no acordo 

comercial. O espaço brasileiro no varejo norte-americano, 

já reduzido drasticamente nos anos recentes por conta 

das importações chinesas, deve encolher ainda mais com 

a TPP.  O México, também importante mercado para o cal-

çado verde-amarelo, também deve passar a importar mais 

dos asiáticos.

O acordo comercial, encarado como uma reação ao 

crescimento da China, assusta especialmente pelo fato de 

estarmos de fora. Mais uma vez! Mais uma vez o Brasil as-

siste à nova configuração do comércio mundial de forma 

passiva. Enquanto isso, ficamos presos ao Mercosul, um 

acordo comercial combalido e que ao mesmo tempo nos 

mantém prisioneiros, pois para celebrar qualquer outro 

acordo em âmbito internacional precisamos da anuência 

do bloco. Bloco que tem a Argentina, país que, além de 

impor barreiras comerciais ao Brasil nos anos recentes – 

quem não recorda das famigeradas DJAIs? -, tem emperra-

do as negociações de uma parceria de livre comércio com 

a União Europeia, algo que poderia trazer alento para as 

exportações nacionais. 

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

 Brasil e a TPP. O que temos a ver com isso?
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Dólar a R$ 4 derruba 

importações e 

pressiona preços

A recente disparada do dólar, 

que passou a gravitar em 

torno dos R$ 4, derrubou 

ainda mais as projeções de 

importações. Ao mesmo 

tempo, trouxe pressão extra 

nas expectativas de inflação 

para 2015 e 2016. Na indús-

tria calçadista, calejada pela 

concorrência dos calçados 

asiáticos nos últimos anos, 

as importações estão em 

queda no ano e os fabri-

cantes acreditam que, caso 

a moeda americana tenha 

um ponto de equilíbrio em 

patamar próximo ao atual, 

será possível aumentar as 

exportações. – Se percebe 

que o dólar vai se estabilizar 

em torno de R$ 4 e dificil-

mente cai para menos de R$ 

3,50, o que garante a forma-

ção de um bom preço de 

venda – observa Heitor Klein, 

presidente da Abicalçados.

Dança comigo?

O empresário e esportista 

Daniel Scioli, de 58 anos, está 

acostumado a lidar com o 

poder. No melhor estilo lulista 

“metamorfose ambulante”, 

como o próprio ex-presi-

dente brasileiro se definiu, 

Scioli foi afilhado político de 

Carlos Menem e de Eduardo 

Duhalde, dois inimigos do 

casal Kirchner. 

[...] 

A indústria calçadista, por 

exemplo, sofreu nos últimos 

anos com o bloqueio de pro-

dutos nos portos argentinos. 

Era comum uma coleção de 

calçados de verão só ser libe-

rada no inverno, inviabilizando 

a sua venda. Resultado: o vo-

lume embarcado, que chegou 

a 18,5 milhões de pares em 

2008, caiu para 7,7 milhões no 

ano passado. “O exportador 

brasileiro torce pela oposição”, 

afirma Heitor Klein, presidente 

da Abicalçados. 

Empresários ainda não 

veem horizonte de 

recuperação da economia

Incerteza, imprevisibili-

dade e falta de clareza. 

A pouco mais de dois 

meses para o fim do ano, 

o cenário para 2016 ainda 

está nebuloso para onze 

associações empresariais 

de diferentes setores da 

economia: de supermer-

cadista a calçadista, de 

plásticos a químicos, de 

vidro a embalagens, de 

máquinas e equipamen-

tos a imobiliário, além 

do automobilístico. E as 

dúvidas comprometem 

os planos de negócios e 

levam a uma estratégia de 

defesa. Como diz Marcos 

Lélis, consultor e professor 

da Unisinos, numa crise 

política “o cenário fica 

indeterminado, é um mo-

vimento meio aleatório”: 

- Ainda não se consegue 

enxergar 2016.

Governo antecipa redução 

de alíquota do Reintegra

O governo federal publi-

cou, nesta quinta-feira, no 

Diário Oficial da União, o 

decreto 8.543 que antecipa 

a redução da alíquota do 

Reintegra para dezembro 

de 2015 e não janeiro de 

2016 como havia sido 

anunciado em setembro. 

Conforme o decreto, a 

alíquota da restituição para 

o exportador passará de 

1% para 0,1% a partir de 

1º de dezembro de 2015, 

percentual que seguirá até 

dezembro de 2016. Já para 

os anos de 2017 e 2018, os 

números seguem os mes-

mos anunciados, de 2% e 

3%, respectivamente.

 “Em meio a um quadro 

de quedas na produção 

e nível de emprego no 

segmento ainda teremos 

que conviver com o corte 

de incentivos que são 

fundamentais para manter 

a atividade”, lamenta o 

presidente executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein.

Empresas calçadistas brasilei-

ras ampliam vendas em 20%  

com participação na feira 

CHIC em Xangai

Seis marcas brasileiras que 

participaram da CHIC - China 

International Fashion Fair, 

em Xangai, entre 13 e 15 de 

outubro, comercializaram 

20% mais do que na última 

participação em uma mostra 

chinesa. No total foram 

realizados negócios - entre os 

fechados in loco e os alinha-

vados - na ordem de US$ 1,2 

milhão.  Na theMicam Shan-

ghai, feira realizada em março 

deste ano paralelamente à 

CHIC, os negócios ficaram 

na ordem de US$ 1 milhão. A 

participação brasileira fez parte 

da Missão Comercial China, 

que começou no dia 12 e 

foi viabilizada pelo Brazilian 

Footwear, programa de apoio 

às exportações de calçados 

mantido pela  Abicalçados em 

parceria com a Apex-Brasil.  

10 Jornal do Comércio - Porto Alegre
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Sexta-feira e fim de semana
23, 24 e 25 de outubro de 2015

Aos anunciantes e
agências de publicidade
Alteração de horário de fechamento

A edição do dia 03 de novembro circulará
normalmente, com o fechamento

comercial às 17h do dia 30 de outubro.

e:/cor/aos anunciantes/ .pdf

Face ao feriado de Finados, em 2 de novembro, a
edição do dia 2 de novembro será conjunta coma dos
dias 30 , 31 de outubro e 1º de novembro, com o
fechamento comercial às 17hdodia 29deoutubro.

Diretoria Comercial

O governo federal publicou, 
nesta quinta-feira, no Diário Ofi-
cial da União, o decreto 8.543 que 
antecipa a redução da alíquota, 
do Regime Especial de Reintegra-
ção de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras - Reinte-
gra para dezembro de 2015 e não 
janeiro de 2016 como havia sido 
anunciado em setembro. Confor-
me o decreto, a alíquota da res-
tituição para o exportador passa-
rá de 1% para 0,1% a partir de 1 
de dezembro de 2015, percentu-
al que seguirá até dezembro de 
2016. Já para os anos de 2017 e 
2018, os números seguem os mes-
mos anunciados, de 2% e 3%, res-
pectivamente. 

Criada em 2011, a ferramenta 
do Reintegra foi fundamental para 
manter a competitividade das ex-

portações brasileiras de manufa-
turados através da restituição de 
3% - na época – do valor total ex-
portado como forma de reintegrar 
valores referentes a custos tribu-
tários residuais existentes nas ca-
deias de produção.

Para a indústria calçadista 
brasileira, que exporta cerca de 
15% de sua produção – de quase 
900 milhões de pares – para 150 
países, a medida terá impactos 
relevantes. “Em meio a um qua-
dro de quedas na produção e ní-
vel de emprego no segmento ain-
da teremos que conviver com o 
corte de incentivos que são fun-
damentais para manter a ativida-
de”, lamenta o presidente execu-
tivo da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos), Heitor Klein.

Segundo o executivo, o setor 
industrial, que poderia tirar a eco-
nomia brasileira da recessão, é o 
mais afetado com os ajustes. “Não 
é somente o setor industrial que 
está pagando a conta por desman-
dos históricos nas contas públicas, 
é a sociedade brasileira, pois o 
aumento da carga tributária para 
uma indústria já combalida certa-
mente terá efeitos na geração de 
postos de trabalho”, acrescenta.

Klein ressalta que a imprevi-
sibilidade da alíquota já causou e 
segue causando prejuízos nas ne-
gociações para o exterior. “Esta 
última decisão, por exemplo, 
será prejudicial pelo fato de que 
os produtos que serão embarca-
dos em dezembro foram negocia-
dos em julho e agosto, com uma 
previsão de alíquota de 1% e não 

TRIBUTOS

Governo antecipa redução 
de alíquota do Reintegra
Medida valerá a partir de dezembro; calçadistas lamentam decisão 

0,1%”, explica o dirigente.
Conforme dado divulgado re-

centemente pelo IBGE, a produção 
de calçados caiu 4,5% entre janei-
ro e agosto no comparativo com 
igual período do ano passado. Já 
o varejo de calçados e tecidos, se-
gundo a mesma fonte, registrou 
queda de 6,6% no ano.

As exportações, apesar do 
câmbio favorável, também ca-
íram no período de janeiro a se-
tembro deste ano no comparativo 

com igual período do ano passa-
do. No acumulado o setor embar-
cou o equivalente a US$ 694,83 
milhões ante US$ 789 milhões de 
2014, uma queda de 11,9%.

O reflexo do quadro foi a que-
da no nível de emprego do seg-
mento. O Minsitério do Traba-
lho e Emprego (MTE) aponta que 
em agosto de 2014 o setor gerava 
337,2 mil postos de trabalho, nú-
mero que caiu para 314,3 mil no 
ano corrente.

JOÃO MATTOS/JC

Indústria nacional exporta cerca de 15% da produção para 150 países

Em linha com a expectativa 
do governo, o Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal (Sindifisco Nacional) 
teve acesso aos dados da arreca-
dação federal referente a setem-
bro e afirmou que o resultado 
despencou provocado pela pa-
ralisação na Receita Federal. “Os 
dados a que o Sindifisco Nacio-
nal teve acesso são preocupan-
tes. Em agosto, os resultados já 
haviam apresentado queda ex-
pressiva”, afirma a nota enviada 
pelo sindicato. Os dados oficiais 
deverão ser divulgados no fim de 
deste mês pela Receita Federal.

Ainda segundo o sindicato, 
comparadas as fiscalizações en-

cerradas em setembro de 2014 
e de 2015, houve uma queda de 
1.983 no ano passado para 521 
neste ano. “Em valores lançados 
por autos de infração, a diferença 
entre os meses de 2014 (R$ 10,2 
bilhões) e de 2015 (R$ 3,1 bilhões) 
desabou 69,51%”, diz a nota. As 
representações fiscais para fins 
penais também apresentaram o 
mesmo comportamento e a mé-
dia mensal caiu de 405 para 168.

O Sindifisco destacou ainda 
que a arrecadação com fiscali-
zações no acumulado dos nove 
primeiros meses do ano de 2015 
está em R$ 84,4 bilhões ante  
R$ 76,3 bilhões no mesmo perí-
odo do ano passado. O sindicato 

ressalta que grande parte da alta 
de 10,61% foi obtida no primeiro 
semestre deste ano.

Com o comportamento fra-
co da arrecadação, o Sindifisco 
sinalizou que há dúvidas sobre 
o cumprimento da meta para o 
total de lançamentos de créditos 
tributários para 2015, que é de  
R$ 157,9 bilhões. O resultado de 
2014 foi de R$ 150,5 bilhões.

Para que a meta seja alcan-
çada, o crédito lançado no últi-
mo trimestre terá de ser próxi-
mo a R$ 73,5 bilhões, quase que 
o mesmo resultado do primeiro 
semestre inteiro.

Como forma de justificar o 
resultado, o sindicato lembrou 

que os auditores fiscais paralisa-
ram as atividades em 19 de agos-
to. De acordo com a entidade, até 
agora o governo federal não fez 
uma proposta que contemple os 
pedidos da categoria.

O baixo desempenho da ar-
recadação também foi verificado 
em agosto, quando houve uma 
queda de 64,5% ante o mesmo 
mês de 2014 as fiscalizações en-
cerradas. Em 2014, foram regis-
trados 1.592 e em 2015 apenas 
566. Em valores lançados, o Sin-
difisco informou que nos valores 
lançados por autos de infração a 
diferença foi de 82%, com um re-
sultado de R$ 7,6 bilhões no ano 
passado e R$ 1,4 bilhão este ano.

Dados da arrecadação de setembro são preocupantes, diz Sindifisco

O governo federal aumentou 
as alíquotas do IPI incidentes so-
bre automóveis de fabricação na-
cional com motor a diesel para 
até seis passageiros, conforme 
decreto publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU). A alíquota 
do imposto que estava reduzida a 
15% agora passará para 45% até 
31 de dezembro de 2017, voltando 
novamente para 15% em 1 de ja-
neiro de 2018.

O decreto, publicado nesta 
quinta-feira, ainda altera vários 
trechos da regulamentação do 
Inovar-Auto, regime especial de 
tributação concedido a montado-
ras. O texto, por exemplo, insere 
novos compromissos que as em-
presas poderão assumir como 
condições para adesão ao pro-
grama. 

Entre eles, poderão ser com-
putados para os benefícios do re-
gime os dispêndios das empresas 
para alcançar a relação de consu-
mo nos motores flex (entre etanol 
hidratado e gasolina) superior a 
75%, nos termos, limites e condi-
ções a serem definidos em ato do 
ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior.

As modificações ainda abran-
gem, entre outras, questões sobre 
o uso de crédito presumido de IPI 
pelas montadoras.

Decreto eleva  
para 45% IPI de 
veículo a diesel

Termina nesta sexta-feira o 
segundo período de negociação 
do parcelamento conhecido como 
Reabertura do Refis da Crise - Lei 
nº 12.996/14. Neste segundo perí-
odo, que começou no dia 5 de ou-
tubro, é a vez das pessoas físicas e 
das demais pessoas jurídicas não 
enquadradas no primeiro período 
indicarem seus débitos.

Poderão ser negociadas as dí-
vidas vencidas até 31 de dezem-
bro de 2013, com reduções de 
multas e juros que chegam a até 
90%, e pagamento em até 180 me-

ses (15 anos). Outras regras sobre 
o programa e sobre a negociação 
podem ser consultadas nas Por-
tarias Conjuntas PGFN/RFB nº 
13/2014 e 1.064/2015.

O contribuinte que perder o 
prazo da negociação terá cobran-
ça imediata da dívida integral e 
perderá as reduções de multas, 
juros e encargos legais. Para ne-
gociar suas dívidas, o interessado 
deve entrar no e-CAC e acessar a 
opção Pagamento/Parcelamen-
to Lei nº 12.996/14 - débitos até 
31/12/2013.

Prazo para negociar dívidas do 
Refis da crise encerra nesta sexta
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Abicalçados: Exportações 

sobem 18,5% em setembro 

em relação a agosto

Favorecidas pela desvalo-

rização do real, as exporta-

ções de calçados brasileiros 

começaram a reagir em 

setembro, quando fecha-

ram com alta de 18,5% em 

relação ao mês anterior, 

para US$ 81,76 milhões, 

informou nesta terça-feira a 

Abicalçados, que reúne os 

fabricantes do setor. “Como 

o exportador tem custo em 

moeda nacional, com o 

dólar elevado ele consegue 

formar um preço mais 

competitivo no mercado 

internacional”, disse em 

nota o presidente-executi-

vo da entidade, Heitor Klein. 

Apesar da reação, o 

desempenho ainda ficou 

9,3% abaixo do registrado 

em setembro de 2014 e 

no acumulado dos nove 

primeiros meses os em-

barques também recuaram 

11,9% ante igual período do 

ano passado.

“Em 2014, 
exportamos 
para os países
signatários 
da TPP 
US$ 316,57 
milhões, 30% 
de tudo o que
foi gerado 
com os 
embarques 
naquele ano.”
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O Workshop Análise de Cenários, 

realizado no último dia 5 de no-

vembro, em conjunto pela Associação 

Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados), Associação Brasileira de 

Empresas de Componentes para Couro, 

Calçados e Artefatos (Assintecal) e Cen-

tro das Indústrias de Curtumes do Brasil 

(CICB), revelou um cenário preocupan-

te para a indústria  nacional. O evento, 

ocorrido no Locanda Hotel, em Novo 

Hamburgo/RS, contou com a presença 

de empresários e lideranças setoriais e foi 

conduzido pelo economista e professor 

do Programa de Pós-Graduação em Eco-

nomia da Unisinos, Marcos Lélis.

Traçando um histórico da crise 

econômica atual, iniciada com a queda 

brusca nos preços das commodities, o 

que abalou principalmente as econo-

mias de países em desenvolvimento, 

Lélis chamou a atenção também para 

o “efeito China” na economia mundial. 

Segundo ele, quando a China, segunda 

maior economia do mundo, estava im-

portando mais, especialmente commo-

dities, “tudo estava indo bem”. As econo-

mias em desenvolvimento cresciam em 

níveis mais elevados do que a dos países 

desenvolvidos. A crise nos países emer-

gentes teve início, justamente, com o 

desaquecimento da produção industrial 

chinesa, que de crescimento de 11,4% 

em 2012 diminuiu o ímpeto até chegar 

a expansão de 6% na previsão para 2015. 

“Com o desaquecimento, a China pas-

sou a importar e exportar menos. Hoje o 

risco de uma desvalorização artificial da 

moeda chinesa frente ao dólar para me-

lhorar as exportações pode provocar um 

problema mundial muito maior do que 

se elevada a taxa de juros nos Estados 

Unidos”, comentou o economista.

Especificamente sobre o receio do 

aumento dos juros básicos nos Esta-

dos Unidos, que esteve muito perto de 

acontecer e que poderia provocar uma 

debandada de capital dos países emer-

gentes – caso do Brasil – para a maior 

economia mundial, Lélis é cético. “Os 

Estados Unidos têm uma produção in-

dustrial crescendo 1%, com uma sobra 

de utilização da capacidade instalada 

de 25% e inflação de 0,5%. Vai ser mui-

to difícil o aumento de juros com esse 

quadro”, frisou.

Além do efeito da desaceleração da 

economia chinesa, outro mercado que 

tem afetado o desempenho brasileiro é a 

Argentina. Para Lélis, a crise no país vizi-

nho é mais estrutural do que conjuntural. 

Conforme o economista, a produção in-

dustrial na Argentina vem caindo desde 

agosto de 2013. As exportações argenti-

nas seguem o mesmo caminho. Extre-

mamente dependente das commodities, 

os embarques dos “hermanos” estão em 

queda desde novembro de 2013, tendo 

registrado tombo de 25% em maio.

Brasil

Para Lélis, a economia brasileira só deve 

retomar o crescimento a partir de 2017. 

“As commodities não vão mais ajudar 

o Brasil”, disse. Segundo o economista, 

além de efeitos externos, o Brasil passa 

por um momento de ajustes importan-

tes e necessários, que vêm sendo barra-

dos por questões políticas. “O Brasil atual 

não está mais na mão de economistas, 

está nas mãos de políticos”, afirmou.

Inflação

O especialista destacou, ainda, que a 

inflação de custos, monitorada pelos 

governos, vem onerando mais a indús-

tria, especialmente porque com uma 

demanda reduzida é o setor que acaba 

absorvendo o “problema”. “Entre janeiro 

e setembro a inflação total foi de 9,5%, 

sendo que a inflação de custos, monito-

rada pelo governo, puxou a média para 

cima, com aumento de 16,3% no perío-

do”, explicou, ressaltando que a inflação 

monitorada diz respeito aos aumentos 

na energia elétrica, combustíveis, gás, 

transporte, entre outras questões que 

são autorizadas pelo poder público.  

Segundo o economista, a política de 

juros básicos também não ajuda, já que 

segura a demanda e aumenta a dívida pú-

blica do Governo Federal. “O resultado afe-

tou fortemente as contas do governo, que 

foram deteriorando chegando a um déficit 

primário de 0,9% do PIB”, destacou. Para 

ele, os ajustes que acontecem de forma 

abrupta agora deveriam ter iniciado anos 

atrás, com os “primeiros sinais dados” com 

a desvalorização das commodities. “Hoje 

os cortes do governo não são suficientes 

para garantir o superávit”, acrescentou.

Mensagem

Depois do compilado de notícias não 

tão animadoras, Lélis passou uma men-

sagem um pouco otimista para os em-

presários. Para o economista, os ajustes 

vão fazer com que as empresas melho-

rem em aspectos de eficiência produtiva 

e qualificação de produto. “Depois que a 

tempestade passar, as contas estiverem 

ajustadas, o ambiente estará propício 

para um crescimento maior“, disse. As 

“gordurinhas”, segundo ele, vão desapa-

recer. “No futuro teremos empresas, cer-

tamente, mais eficientes”, projetou.

Comércio exterior

Quanto ao comércio internacional de 

calçados, o especialista destacou o cres-

cimento de países como Vietnã e In-

donésia. Segundo ele, o grande desafio 

do Brasil, que participou com apenas 

US$ 1 bilhão dos mais de US$ 118 bi-

lhões em exportações de calçados no 

ano passado, é melhorar a performance 

nas vendas de produtos com maior va-

lor agregado. “Hoje o Brasil é o 3º maior 

exportador de chinelos do mundo e 18º 

quando se fala de sapatos de couro”, 

destacou.  Entre os mercados em cresci-

mento para as exportações brasileiras de 

calçados, o economista listou oportuni-

dades no Chile, na Austrália, na Rússia e 

nos Emirados Árabes. 

Ao final, Lélis apresentou o indica-

dor de competitividade, criado por ele 

para medir o potencial de cada país. 

Países como Vietnã, Itália, Portugal, Es-

panha e México destacam-se no cená-

rio. Já o Brasil, que era 8º colocado em 

2004, passou para a 27ª posição em 2013 

– dado mais recente do indicador.

Bate-papo

Após a apresentação do economista foi 

realizada uma mesa-redonda com re-

presentantes da Abicalçados (Heitor 

Klein), da Assintecal (Ilse Guimarães) e do 

CICB (Cezar Müller). Os líderes setoriais 

debateram estratégias de crescimento 

em meio à crise. “Tempos atrás não po-

deríamos imaginar um encontro como 

este, reunindo toda a cadeia para dis-

cutir os desafios. É uma integração que 

deve continuar”, elogiou Müller. A unani-

midade dos representantes foi de que a 

crise vai tornar as empresas mais fortes, 

mas que é preciso enfrentar a turbulên-

cia com a agregação de valor, inovação 

e design. “Mesmo com a crise, existe um 

seleto grupo de empresas em crescimen-

to, que são as que investem em gestão e 

eficiência produtiva, além de atuarem em 

nichos especializados”, frisou Klein.

ECONOMISTA TRAÇA CENÁRIO 
COMPLICADO PARA A 
INDÚSTRIA DE CALÇADOS
Abicalçados, Assintecal e CICB promoveram Workshop Análise de Cenários com o economista Marcos Lélis e mesa-redonda

ESPECIAL



ABINFORMA - NOVEMBRO 20154

ZERO GRAU MOVIMENTA 
SERRA GAÚCHA EM NOVEMBRO

Campos apresenta palestra em Birigui

Info Market Shoe terá coluna no Abinforma

A  feira Zero Grau, que 

acontece entre os dias 

16 e 18 de novembro, nos pavi-

lhões do Serra Park, em Grama-

do/RS, vai movimentar a Serra 

Gaúcha. Com expectativas po-

sitivas, especialmente no que 

diz respeito ao mercado exter-

no, a mostra reunirá 950 mar-

cas de calçados para apresen-

tar as novidades das coleções 

outono-inverno. 

Compradores de alguns dos 

principais mercados mundiais 

para o calçado brasileiro estarão 

na mostra. A Merkator Feiras e 

Eventos, promotora da feira gaú-

cha, já tem confirmada a presen-

ça de compradores vindos de 

todos os continentes. “Para esta 

edição já temos a confirmação 

pelo menos quatro compra-

dores norte-americanos. É um 

ótimo sinal de que poderemos 

voltar a explorar esse mercado 

no curto prazo”, explica o diretor 

da Merkator, Frederico Pletsch, 

acrescentando que marcarão 

presença no evento quase 90 

importadores. “Esse é um pro-

jeto muito importante para nós, 

porque apresenta muitas mar-

cas ao mercado externo e abre 

novas possibilidades de negócio 

para as nossas indústrias. Esses 

importadores chegam com esta-

dias e transporte bancados pelo 

evento”, destaca Pletsch. O fato 

de o evento receber pela primei-

ra vez compradores da Índia, um 

dos principais consumidores do 

mundo, tendo consumido mais 

de 2,4 bilhões de pares de cal-

çados no ano passado, também 

é motivo de comemoração para 

a promotora e expositores.  Os 

países árabes também se desta-

cam, com empresários de países 

como Emirados Árabes Unidos, 

Kuwait Sudão e Paquistão. Com-

pradores da Espanha, Portugal, 

Rússia e de países da América do 

Sul também estão confirmados.

Crescimento

Criada em 2011, a feira vai re-

ceber 290 expositores, com um 

crescimento de 5% em relação 

ao ano passado. Os estandes 

devem ser visitados por mais 

de 12 mil pessoas, sendo alguns 

compradores de grandes polos 

calçadistas nacionais. 

Abicalçados

Para a Zero Grau, a Abicalçados 

preparou dois projetos de pro-

moção de imagem e comercial. 

A entidade levará para a feira os 

jornalistas internacionais e com-

pradores da Alemanha e Emira-

dos Árabes. Leia a matéria com-

pleta na página 6 do informativo.

As provocações e reflexões de Gustavo Campos encerraram o 

ciclo de palestras da 10ª Semana da Indústria, realizada pelo Sin-

dicato das Indústrias do Calçados e Vestuário de Birigui (Sinbi) e 

a Universidade Corporativa Unisinbi, em Birigui/SP. Com o tema 

“Caminho da Sorte”, o escritor e pesquisador convidou os em-

preendedores e gestores a pensarem nos fatores que levam as 

empresas e indivíduos ao sucesso. Para ele, o que chamamos de 

sorte é algo que podemos criar e não esperar que  aconteça sem 

nenhum esforço. “A pessoa cria a boa e má sorte. O que estamos 

chamando de crise, talvez sejam as novas regras se configuran-

do, os próximos anos serão de quem souber implementar as 

melhores estratégias”, salientou Campos.

Para o pesquisador, os empresários e vendedores não 

podem resumir o produto ao preço, pois o próprio mer-

cado está demonstrando que valoriza a marca. “Devemos 

ser a resistência de tentar se agarrar a uma característica 

de mercado que não existe mais. Se o produto representa 

uma ideia banal, não conta história nenhuma, logo não re-

presenta nada para o consumidor. Eu nunca conheci uma 

mulher que comprou um sapato numa cor e salto que ela 

não gostasse, que fosse desconfortável, só porque ele era 

barato. Qual é a história que contamos para nossos clien-

tes?”, provocou o palestrante. 

 

Pesquisa exclusiva

Campos apresentou, ainda, uma pesquisa realizada com 30 re-

des, que representam 1.333 varejistas do setor de calçado bra-

sileiro. Apesar da avaliação do setor sobre o primeiro semestre 

de 2015 ter sido negativa, com 51,7% descrevendo como sa-

turado, 24,1% maduro e 24,1% em declínio, as coisas mudam 

sobre a expectativa de 2016.

Conforme levantamento, 65% dos entrevistados acreditam 

no crescimento do setor para o próximo ano e 6,9% no declínio. 

Entre as recomendações, ele disse que os empresários devem 

colocar suas energias no controle das receitas, e não nos custos, 

e, principalmente, intensificar o treinamento das equipes.

A Semana da Indústria ocorreu entre os dias 20 e 24 de 

outubro e contou com o apoio da  Abicalçados, Assintecal, 

Sebrae Nacional e Ressignificando Vendas. O patrocínio foi 

da Couromoda, Francal, Merkator Feiras e Eventos, Banco do 

Brasil, All’s Well, Patrus Transportes, Unip Universidade Paulista 

Interativa Polo de Birigui e Tonette Corretora de Seguros.

A partir da próxima edição do Abinforma, que circula em 

dezembro de 2015, será veiculada no informativo uma 

coluna exclusiva com indicadores do Info Market Shoe. 

Lançado neste ano, a publicação mensal é digital e traz 

novidades do setor calçadista brasileiro e internacional, 

com análises econômicas e projeções de curto prazo com 

o objetivo de auxiliar as empresas na tomada de decisões.

Desenvolvido pelos economistas Helio Henkin e Mar-

cos Lélis, o Info Market Shoe apresenta, de forma prática e 

objetiva, análises de indicadores macroeconômicos e se-

toriais - produção de calçados, inflação, vendas, comércio 

exterior, emprego, entre outros -, além de perspectivas 

para os meses seguintes.  

Saiba mais informações sobre o informativo pelo e-

-mail inteligencia@abicalcados.com.br .

ABINOTÍCIAS
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- Queda na produção de calçados no 
acumulado de 12 meses chega a 3,3%;

- Vendas de calçados, tecidos e vestuário 
caem 3,2% no acumulado de 12 meses; 

- Estimativas indicam que a queda no nível de 
emprego atingiu 6,9% no mês de agosto.

ALGUNS INDICADORES 
DE OUTUBRO
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Congresso internacional 
de químicos acontece 
em Novo Hamburgo
A cadeia coureiro-calçadista brasileira 

recebe, nos próximos dias 24 a 27 de 

novembro, a 33ª edição do Congres-

so da IULTSC (International Union of 

Leather Techinologists and Chemists 

Societies). O evento, que acontece na 

Universidade Feevale, em Novo Ham-

burgo/RS, é considerado o maior en-

contro técnico internacional do setor 

de couros e peles do mundo.  A última 

vez que o Brasil sediou a conferência foi 

em 1993, em Porto Alegre/RS.

A programação do Congresso conta 

com palestras técnicas e mais de 180 tra-

balhos inscritos. No total, 24 países ins-

creveram trabalhos técnicos, entre eles 

Brasil, Itália, Alemanha, China, Argentina, 

etc. Entre os assuntos listados estão pes-

quisa em colágeno e em ciência e tec-

nologia do couro, desenvolvimento sus-

tentável, tecnologias inovadoras, saúde 

e segurança na indústria, design, moda e 

requisitos globais. 

Para o presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, o Brasil, nos úl-

timos anos, tem chamado a atenção 

do mundo não somente pela qualida-

de dos produtos oferecidos pela cadeia 

coureiro-calçadista, mas também pela 

capacidade de abrigar, com excelência, 

grandes eventos de apoio e dissemina-

ção da informação setorial. “O retorno do 

Congresso da IULTCS para o país depois 

de mais de 20 anos é um dos exemplos 

práticos desse atual momento”, comenta.

A conferência, que aguarda a parti-

cipação de cerca de mil pessoas, é or-

ganizada pela  Associação Brasileira dos 

Químicos e Técnicos da Indústria do 

Couro (ABQTIC). 

Mais detalhes estão disponíveis em 

www.iultcs2015.org

O rombo nas contas públicas de 

2015 deve apertar ainda mais o 

ajuste fiscal proposto pelo Governo Fe-

deral. O mais recente revés foi a publi-

cação do decreto 8.543 no Diário Oficial 

da União no último dia 22 de outubro, 

que antecipa a redução da alíquota do 

Reintegra para dezembro de 2015, e não 

para janeiro de 2016, como havia sido 

anunciado em setembro.

Conforme o decreto, a alíquota da 

restituição para o exportador passará de 

1% para 0,1% a partir de 1º de dezembro 

de 2015, percentual que seguirá até de-

zembro de 2016. Já para os anos de 2017 

e 2018, os números seguem os mesmos 

anunciados, de 2% e 3%, respectivamente. 

Criada em 2011, a ferramenta do Reinte-

gra foi fundamental para manter a com-

petitividade das exportações brasileiras 

de manufaturados através da restituição 

de 3% - na época – do valor total expor-

tado como forma de reintegrar valores 

referentes a custos tributários residuais 

existentes nas cadeias de produção.

Para a indústria calçadista brasileira, 

que exporta cerca de 15% de sua produ-

ção – de quase 900 milhões de pares – 

para 150 países, a medida terá impactos 

relevantes. “Em meio a um quadro de 

quedas na produção e nível de emprego 

no segmento ainda teremos que convi-

ver com o corte de incentivos que são 

fundamentais para manter a atividade”, 

lamenta o presidente-executivo Abical-

çados, Heitor Klein.

Segundo o executivo, o setor indus-

trial, que poderia tirar a economia brasi-

leira da recessão, é o mais afetado com 

os ajustes. “Não é somente o setor indus-

trial que está pagando a conta por des-

mandos históricos nas contas públicas. 

É a sociedade brasileira, pois o aumento 

da carga tributária para uma indústria já 

combalida certamente terá efeitos na ge-

ração de postos de trabalho”, acrescenta.

Imprevisibilidade

Klein ressalta que a imprevisibilidade da 

alíquota já causou e segue causando pre-

juízos nas negociações para o exterior. 

“Esta última decisão, por exemplo, será 

prejudicial pelo fato de que os produtos 

que serão embarcados em dezembro fo-

ram negociados em julho e agosto, com 

uma previsão de alíquota de 1% e não 

0,1%”, explica.

Ano ruim

Conforme dado mais recente do IBGE, a 

produção de calçados caiu 4,5% entre ja-

neiro e agosto no comparativo com igual 

período do ano passado. Já o varejo de 

calçados e tecidos, segundo a mesma 

fonte, registrou queda de 6,6% no ano.

As exportações, apesar do câmbio fa-

vorável, também caíram no período de 

janeiro a setembro deste ano no compa-

rativo com igual período do ano passado. 

No acumulado do período, o setor em-

barcou o equivalente a US$ 694,83 mi-

lhões ante US$ 789 milhões de 2014, uma 

queda de 11,9%.

O reflexo do quadro foi a queda no 

nível de emprego do segmento. O MTE 

aponta que em agosto de 2014 o setor ge-

rava 337,2 mil postos de trabalho, número 

que caiu para 314,3 mil no ano corrente.

CALÇADISTAS LAMENTAM ANTECIPAÇÃO 
DA REDUÇÃO NO REINTEGRA

Grupo Couromoda reúne-se com equipe da Abicalçados

Calçadistas e FIERGS alinham 
discurso sobre ajuste fiscal

As equipes da Couromoda e da Abi-

calçados participaram de encon-

tro na sede da entidade, em Novo 

Hamburgo/RS, no último dia 21 de 

outubro. A reunião teve como ob-

jetivo estreitar ainda mais o relacio-

namento e alinhar ações para po-

tencializar as iniciativas conjuntas 

durante a Couromoda 2016, que 

ocorre de 10 a 13 de janeiro, no Expo 

Center Norte, na capital paulista.

O diretor da Couromoda, Jefer-

son Santos, ressaltou a importância 

da parceira de mais de três décadas 

entre a feira calçadista e a Abicalça-

dos, que baseia-se em um objetivo 

comum: o desenvolvimento e in-

ternacionalização do calçado bra-

sileiro. “A Abicalçados tem feito um 

trabalho incrível, em especial nos 

últimos anos, e a Couromoda é par-

ceira de primeira hora e apoiadora 

destas iniciativas”, detalhou.

Ana Jussara Leite, que respon-

de pela comunicação da Couromo-

da, fez um breve resumo da trajetó-

ria da feira e destacou alguma das 

ações que serão trabalhadas na feira 

de 2016, como as caravanas de lo-

jistas de micro e pequeno portes, o 

matchmaking, o trabalho dos côn-

sules Couromoda de divulgação da 

feira no mercado, o fortalecimento 

dos estandes coletivos, o espaço 

Couromoda Fashion Spot, os desfiles 

de moda de expositores, o projeto 

Comprador Couromoda e a Vitrine 

Couromoda Exporter, entre outros.

Relação produtiva

Heitor Klein, presidente-executivo 

da Abicalçados, também comemo-

rou a relação altamente produtiva 

entre a instituição e a Couromoda. 

“Há uma convergência de interes-

ses e objetivos“, complementou.

Francisco e Waleska Santos, 

dirigentes do Grupo Couromo-

da, ressaltaram a importância dos 

eventos ligados à qualificação e 

ao conhecimento, que têm na 

Couromoda sempre espaço ga-

rantido. O Congresso Brasileiro 

do Calçado, que em 2016 come-

mora 20 anos de existência, e os 

Seminários Couromoda ofere-

cem um amplo mix de conteú-

do focado no empreendedor do 

segmento calçadista. 

A Abicalçados sediou, no dia 15 de outubro, 

reunião com o presidente da Federação das In-

dústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIER-

GS), Heitor Müller, e presidentes dos sindicatos 

calçadistas do Estado. 

Na oportunidade, foram debatidos as-

suntos pertinentes ao ajuste fiscal proposto 

pelo Governo Federal e específicos, como o 

caso da NR 12. 

Segundo o presidente-executivo da Abical-

çados, Heitor Klein, o objetivo do encontro foi 

alinhar o discurso do setor industrial frente ao 

ajuste fiscal, especialmente com relação ao pos-

sível retorno da CPMF. “Existe uma disposição 

para onerar ainda mais a indústria com o objeti-

vo de ajustar as contas governamentais. É hora 

de o setor industrial unir forças e buscar melho-

res condições de competitividade”, contou Klein. 

ABINOTÍCIAS



ABINFORMA - NOVEMBRO 20156

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

ABICALÇADOS PROMOVE AÇÕES COMERCIAIS 
E DE IMAGEM DURANTE A ZERO GRAU

O Brazilian Footwear, programa de apoio às expor-

tações de calçados mantido pela Abicalçados 

e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil), marca presença na Zero 

Grau com projetos de promoção comercial e de imagem. 

A feira, que acontece entre os dias 16 e 18 de novembro, 

em Gramado/RS, reunirá em torno de 950 marcas de cal-

çados que lançarão as coleções de outono-inverno para 

lojistas nacionais e internacionais.

Na oportunidade, o Brazilian Footwear promove-

rá o Projeto Comprador VIP, que nesta edição trará 

compradores de importantes cadeias de calçados 

dos Emirados Árabes e Alemanha. No ano passado, 

conforme dados elaborados pela Abicalçados, os 

Emirados Árabes importaram 1,84 milhão de pares 

verde-amarelos por US$ 20 milhões, número 20% su-

perior ao registro de 2013. Levando em consideração 

que as exportações totais caíram 0,2% no período o 

resultado é muito importante. “Além disso, os impor-

tadores árabes em geral buscam produtos de maior 

valor agregado, comprando calçados com um preço 

médio elevado”, explica a gestora de Projetos da Abi-

calçados, Roberta Ramos.

Potencial

A cadeia de lojas dos Emirados Árabes selecionada para 

o Projeto Comprador VIP foi a Apparel, que conta com 

110 lojas, 60 delas no país e as demais nos países vizi-

nhos. “Os Emirados Árabes são uma porta de entrada 

para a região”, afirma Roberta. Na feira gaúcha a com-

pradora Deepti Chandanl buscará calçados infantis, fe-

mininos e masculinos de moda e casuais.

Alemanha

Além da compradora árabe, a Zero Grau receberá re-

presentantes das alemãs Modepark, Schuh Neumann e 

Schuh Schaefer. “A Alemanha ainda é um grande desafio 

para empresas brasileiras. Consideramos uma grande vi-

tória termos conseguido atrair um grupo importante de 

compradores deste mercado para a feira”, avalia Roberta.

Em 2014 a Alemanha importou 1,2 milhão de pares 

por US$ 17,2 milhões, número 1,2% superior ao registro 

do ano anterior.   

Agendamento

A gestora de Projetos da Abicalçados destaca que foram 

realizados agendamentos para visitas a estandes e fábri-

cas de 18 marcas de todos os segmentos. “Alteramos o 

formato do tradicional Projeto Comprador e hoje, além de 

convidarmos importadores para eventos no Brasil, elabo-

ramos uma agenda prévia com empresas que já tenham 

despertado interesse dos convidados”, explica Roberta.  

Imagem

Para o Projeto Imagem, que tem o objetivo de divulgar o cal-

çado brasileiro nos principais mercados da moda mundial, 

o Brazilian Footwear trará Maite Ruiz Atela, da revista espa-

nhola Global Fashion, e Lorenzo Raggi, da italiana Fotoshoe. 

“Além de vender, o calçado brasileiro precisa fortalecer a 

imagem junto aos mercados potenciais. É justamente esse 

o objetivo do projeto que traz jornalistas internacionais para 

as principais feiras brasileiras”, comenta a gestora.

Feira

Criada em 2011, a feira vai receber 290 expositores, 

com um crescimento de 5% em relação ao ano pas-

sado. Com isso, consegue reunir mais de 950 marcas, 

que serão vistas por público superior a 12 mil visitan-

tes. Promovida pela Merkator Feiras e Eventos, a feira 

conta com o apoio de sindicatos das indústrias de cal-

çados das regiões dos vales do Sinos e Paranhana, no 

Rio Grande do Sul. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

Calçadistas vendem 20% 
a mais em feira chinesa

Fashion Trip traz 
editores internacionais 
de moda ao Brasil

As seis marcas brasileiras que partici-

param da CHIC – China International 

Fashion Fair, em Xangai, entre 13 e 15 

de outubro, comercializaram 20% mais 

do que na última participação em uma 

mostra chinesa. No total foram realiza-

dos negócios – entre os fechados in 

loco e os alinhavados – na ordem de 

US$ 1,2 milhão. Na theMicam Shan-

ghai, feira realizada em março deste 

ano paralelamente à CHIC, os negócios 

ficaram na ordem de US$ 1 milhão. Via-

bilizada pelo Brazilian Footwear, a par-

ticipação verde-amarela fez parte da 

Missão Comercial China, que incluiu 

também um seminário preparatório 

organizado para as marcas participan-

tes sobre o processo de formação de 

preços para o mercado local. 

A gestora de Projetos da Abical-

çados, Roberta Ramos, destaca que a 

participação foi positiva e que a pla-

taforma chinesa foi eficiente no rela-

cionamento e abertura de novos mer-

cados no país asiático. “Já testamos 

diversos formatos de plataforma co-

mercial na China e a CHIC se mostrou 

a mais interessante até o momento. 

O trabalho feito pela organização, 

somado aos esforços do programa 

Brazilian Footwear, como contratação 

de relações públicas local e serviço de 

matchmaking, apresentou boas opor-

tunidades comerciais para as marcas 

brasileiras”, avalia. Segundo ela, foram 

mais de 300 contatos, sendo mais 

de 260 deles com novos e potenciais 

compradores chineses. 

Para o diretor comercial da 

Stéphanie Classic, Fábio Spohr, o mer-

cado chinês oferece grandes opor-

tunidades para as marcas brasileiras, 

mas ao mesmo tempo exige perseve-

rança para a inserção e consolidação. 

“A participação brasileira está evoluin-

do junto com o mercado, que, mesmo 

retraído, ainda oferece muita oportu-

nidade”, comenta. 

Participaram da missão as mar-

cas Amazonas Sandals, Bibi, Demo-

crata, Kidy, Stéphanie Classic (Rio 

Couture) e Sapatoterapia.

De 18 a 24 de outubro, o Bra-

zilian Footwear promoveu a 

primeira edição do projeto 

Fashion Trip. A ação, que tem 

o objetivo de apresentar for-

madores de opinião interna-

cionais à dinâmica conceitual 

e comercial da moda brasileira, 

além de promover a indústria 

calçadista nacional, teve como 

convidados os editores Jen-

nifer Barthole, da revista Cos-

mo for Latinas (EUA), e István 

Szücs, da Cosmopolitan China.

 A programação da du-

pla iniciou-se em São Paulo, 

onde visitaram lojas conceito 

de marcas de calçados brasi-

leiros, conversaram com os 

designers criadores da mar-

ca Okoko&Abel, vencedores 

da Maratona MUDE 2014, e 

tiveram a oportunidade de 

assistir a diversos desfiles 

do maior evento de moda 

do País, o São Paulo Fashion 

Week. Entre os desfiles acom-

panhados pelos editores es-

tiveram os de nomes como 

Raquel Davidowicz, Ronaldo 

Fraga, Lilly Sarti, João Pimen-

ta e Patricia Bonaldi.

 Já no Rio Grande do Sul, 

segundo destino da viagem, 

Jennifer e István visitaram as 

empresas Paquetá, Arezzo&Co 

e Grendene, oportunidade em 

que puderam conhecer o pro-

cesso de fabricação do calçado 

e conversar com designers das 

marcas sobre o seu processo 

criativo. A semana foi encer-

rada com um passeio pela re-

gião dos vinhedos, na cidade 

de Bento Gonçalves, onde fo-

ram recepcionados na vinícola 

Casa Valduga por representan-

tes do projeto Wines of Brazil. 

Também em parceria com a 

Apex-Brasil, o projeto promove 

a qualidade dos vinhos brasilei-

ros no mercado internacional.

 Ambos jornalistas deixa-

ram o Brasil com uma ótima 

impressão do calçado brasilei-

ro e do País. Jennifer Bartho-

le, que foi presenteada com 

dezenas de pares de calçados, 

se disse muito impressionada 

com todas as marcas com que 

teve contato. “Todas estavam 

muito alinhadas internamen-

te em termos de estratégia de 

mercado e impressionaram 

também pela qualidade”, afir-

mou a editora. István Szücs 

afirmou que enxerga potencial 

para as marcas brasileiras no 

mercado chinês. “A qualidade 

e foco nos detalhes por parte 

das marcas com que tive con-

tato são acima do padrão. Fico 

muito feliz em poder ter parti-

cipado desse projeto”, concluiu.

Roberta Ramos
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Com um preço médio de US$ 6,87 por par, 

o mês de setembro gerou US$ 81,76 mi-

lhões em exportações, 18,5% mais do que 

em agosto (US$ 69 milhões). O número, 

que pode ser encarado como o início da 

tão esperada recuperação, ainda é 9,3% 

menor do que o registrado em setembro 

de 2014 (US$ 90,13 milhões). Com o resul-

tado, no acumulado entre janeiro e setem-

bro, os calçadistas somaram 86,48 milhões 

de pares embarcados e uma receita de 

US$ 694,8 milhões, número 11,9% inferior 

ao registrado no mesmo período do ano 

passado (US$ 789 milhões).

Nos nove meses de 2015, o principal 

destino do calçado verde-amarelo foi os 

Estados Unidos. No período, os norte-

-americanos consumiram 7,7 milhões de 

pares, pelos quais foram pagos US$ 137 

milhões, 2,6% menos do que em 2014 

(US$ 140,63 milhões). A Argentina, ain-

da no segundo posto entre os destinos, 

importou 6,2 milhões de pares brasilei-

ros por US$ 53 milhões, 20,3% menos do 

que no ano passado (US$ 66,55 milhões). 

A França fecha o pódio dos consumido-

res do produto verde-amarelo no perío-

do. No ínterim os franceses importaram 

6,24 milhões de pares por US$ 41 milhões, 

13,9% menos do que no mesmo período 

de 2014 (US$ 47,73 milhões).

Emirados

O destaque positivo dos nove meses do 

ano são os Emirados Árabes. O país impor-

tou 1,42 milhão de pares verde-amarelos 

pelos quais pagaram US$ 16,6 milhões, alta 

de 17,5% ante 2014 (US$ 14,14 milhões). 

Importações em queda

O dólar elevado, além de tornar o produto 

brasileiro mais competitivo além-fronteiras, 

torna o produto importado mais caro, me-

lhorando o desempenho das produtoras 

nacionais no varejo brasileiro. Entre ja-

neiro e setembro entraram no Brasil 27,78 

milhões de pares por US$ 412,85 milhões, 

8,4% menos do que no mesmo ínterim de 

2014 (US$ 450,7 milhões). 

Em partes, as importações no período 

de janeiro a setembro foram de US$ 47,9 

milhões, 22% menos do que no mesmo ín-

terim do ano passado (US$ 61,3 milhões). 

KIDY CELEBRA 25 ANOS
A Kidy, indústria calçadista de Birigui/SP, comemorou, no dia 5 

de novembro, 25 anos de existência com uma grande festa 

para seus colaboradores e parceiros na sede do Sindicato das In-

dústrias de Calçados e Vestuário de Birigui (Sinbi). A empresa de 

calçados infantis possui três unidades fabris – em Birigui/SP, Três 

Lagoas/MS e Mirandópolis/SP – que empregam um total de mais de 

dois mil funcionários. Com uma capacidade de produção de 20 mil 

pares diários, a marca também está presente em mais de 40 países. 

Ao agregar alta tecnologia às melhores matérias-primas exis-

tentes no setor, Kidy é referência na produção de pares tecnolo-

gicamente inovadores e confortáveis para crianças e teens, tendo 

recebido o Prêmio Direções Abicalçados por dois anos consecuti-

vos na categoria Design, em 2014 com o tênis que aumentava de 

tamanho – Kidy Sticky – e em 2015 com o calçado que permitia 

jogos de vídeo-game – o Kidy Game.  

Dados preliminares do MDIC apontam 
que em outubro as exportações de 

calçados geraram US$ 71,3 milhões, 
16,2% menos do que no mesmo 
mês de 2014 (US$ 85 milhões). 

No acumulado de janeiro a outubro 
os embarques geraram US$ 766,1 
milhões, 12,4% menos do que no 
mesmo ínterim do ano passado 

(US$ 874,1 milhões). 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - SET 2014: US$ 289,82 MILHÕES

JAN - SET 2015: US$ 267,7 MILHÕES

VARIAÇÃO:  -7,6%

CE
CEARÁ

JAN - SET 2014: US$ 219,4 MILHÕES

JAN - SET 2015: US$ 179 MILHÕES

VARIAÇÃO: -18,4%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - SET 2014: US$ 112,43 MILHÕES

JAN - SET 2015: US$ 94,57 MILHÕES

VARIAÇÃO: -15,9%

VARIAÇÃO: -11,9% 

JAN - SET 2014:
 US$ 789 MILHÕES  US$ 694,8 MILHÕES

JAN - SET 2015:

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

VIETNÃ
JAN - SET 2014: US$ 267,32 MILHÕES

JAN - SET 2015: US$ 224,27 MILHÕES

VARIAÇÃO: -16,1%

INDONÉSIA
JAN - SET 2014: US$ 84 MILHÕES

JAN - SET 2015: US$ 100,8 MILHÕES

VARIAÇÃO: 19,9%

CHINA

TOTAL

JAN - SET 2014: US$ 41,27 MILHÕES

JAN - SET 2015: US$ 38,18 MILHÕES

VARIAÇÃO: -7,5%

VARIAÇÃO: -8,4% 

JAN - SET 2014:
 US$ 450,7 MILHÕES  US$ 412,85 MILHÕES

JAN - SET 2015:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

Exportações de calçados 
aumentam em setembro

Kidy Game Kidy Sticky
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MARCA DE CALÇADOS GAÚCHA ESTREIA NO 
SPFW AO LADO DE LINO VILLAVENTURA

MODA

A jovem marca gaúcha 

Okoko&Abel, formada a 

partir da participação vitoriosa 

do grupo de criadores na Mara-

tona MUDE 2014, evento de de-

sign realizado pela Abicalçados, 

estreou em grande estilo nas 

passarelas brasileiras. Depois de 

apresentar alguns dos modelos 

criados em parceria com o es-

tilista Lino Villaventura no Minas 

Trend Preview, a marca esteve 

presente no maior evento de 

moda da América Latina, o São 

Paulo Fashion Week (SPFW).

O dia 22 de outubro, data do 

desfile no evento de moda pau-

lista, vai ficar na memória dos 

jovens criadores da Okoko&Abel, 

marca que tem à frente os no-

mes de Ana Sabi, Cícero Ibeiro 

e Vinícius Kniphoff.  A primeira 

coleção, apresentada parcial-

mente no Minas Trend Preview, 

no início de outubro, e depois 

integralmente no SPFW, no final 

deste mês, conta com três mo-

delos: um sneaker e duas botas, 

todos com solados de madeira e 

cabedais de couro, diferenciais 

que também contribuíram para 

a premiação na Maratona MUDE 

2014. Veja algumas fotos:


