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PRÊMIO DIREÇÕES RECEBE
INSCRIÇÕES ATÉ FEVEREIRO

GOVERNO ARGENTINO 
ANUNCIA FIM DAS DJAIS

RETROSPECTIVA 
2015

A eleição do novo presidente da Argentina, Maurício 

Macri trouxe esperanças de dias melhores para os ex-

portadores brasileiros, que têm no país vizinho um de 

seus principais parceiros comerciais. Para o presidente-

-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, a sinalização é 

de que o comércio, aos poucos, seja “destravado”. “In-

felizmente, a demanda argentina está baixa, com crise 

econômica e inflação galopante. Mas temos a esperan-

ça de que o novo presidente, aos poucos, coloque no-

vamente a economia nos trilhos e, acima de tudo, rees-

tabeleça os laços comerciais com o Brasil”, avalia. Desde 

2012, quando o governo passou a dificultar as importa-

ções argentinas com o argumento de proteger a indús-

tria nacional, ferramentas como as Declarações Jura-

mentadas Antecipadas de Importação (DJAI) passaram 

a barrar as exportações brasileiras para o país vizinho.

No dia 9, durante o Congresso Brasileiro do Calça-

do, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, será 

apresentado o resultado da pesquisa sobre o con-

sumo de calçados realizada pela Kantar Worldpa-

nel e encomendada pela Abicalçados e Associa-

ção Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados 

(Ablac).  A coleta de informações foi realizada em 

11,2 mil lares, de todas as regiões brasileiras. Este 

universo representa com precisão, segundo a ge-

rente de novos negócios da Kantar Worldpanel, 

Rita Navarro, os hábitos de consumo de cerca de 

50 milhões de lares, responsáveis por 90% do po-

tencial de consumo do produto no mercado bra-

sileiro. Com a pesquisa detalhada, o industrial e 

o varejista poderão traçar estratégias comerciais 

adequadas à realidade do setor.

PRAZO 
DO BLOCO K

MAURÍCIO MACRI 
ELEITO NA ARGENTINA

RAIO X DO CONSUMO 
DE CALÇADOS

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do 

dia 15 de dezembro de 2015 a prorrogação do prazo 

para obrigatoriedade de entrega do Bloco K. Confor-

me a publicação, a escrituração do Livro de Registro 

de Controle da Produção e do Estoque será obriga-

tória a partir de 1º de janeiro de 2017 para empresas 

com faturamento anual igual ou superior a R$ 300 

milhões. Para estabelecimentos com faturamento 

anual igual ou superior a R$ 78 milhões o prazo fica 

para 1º de janeiro de 2018 e para as demais empre-

sas o prazo estabelecido fica para 1º de janeiro de 

2019. O Bloco K tem como objetivo cruzar informa-

ções para impedir a sonegação de impostos duran-

te o processo produtivo. Confira na página 4 deste 

informativo como a obrigatoriedade pode ajudar a 

empresa a se organizar internamente.  

Feira calçadista apresentará as 
coleções de outono-inverno entre os 
dias 10 e 13 de janeiro. Página 5

COUROMODA 
ACONTECE 
COM EXTENSA 
PROGRAMAÇÃO 
PARALELA
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A 43ª edição da Couromoda, que neste ano acontece entre 

os dias 10 e 13 de janeiro, em São Paulo/SP, com seus milhares 

de expositores e lojistas dos principais mercados do mundo 

certamente será mais uma demonstração de força e união do 

setor calçadista brasileiro.

Atravessando uma grave recessão econômica, agravada 

pelas incertezas no cenário político de consequências ainda 

imprevisíveis, é hora de o setor buscar a superação das dificul-

dades através da criatividade, inovação e agregação de valor 

não somente nos produtos, mas no relacionamento com to-

dos os elos da cadeia, dos fornecedores, passando pelos con-

correntes até lojistas e sociedade em geral.  É hora de transfor-

mar o limão em limonada. De abstrair o “S” da palavra crise e 

criar situações para o desenvolvimento pleno da indústria, um 

desenvolvimento sustentável e menos dependente do Poder 

Público, que infelizmente vem abandonando a indústria nacio-

nal há décadas.

A Couromoda será palco perfeito para tudo isso, para 

criar uma alquimia contra a crise. Além de apresentar pro-

dutos diferenciados, temos absoluta convicção de que uma 

das maiores feiras mundiais de lançamentos de outono-in-

verno representará um momento único para estreitamento 

do relacionamento entre os players da cadeia, fortalecendo 

ainda mais um segmento econômico tão importante para a 

economia nacional e que já passou por diversas situações se-

melhantes, crises econômicas e políticas que só puderam ser 

superadas através da proatividade criativa que caracteriza o 

empresariado nacional.  

Presença

A Abicalçados, como sempre, estará ao lado da Couromoda 

em 2016. Com projetos de promoção comercial, promoção de 

imagem e capacitação para empresários, estaremos presentes 

com compradores internacionais e jornalistas dos principais 

veículos setoriais do mundo. As expectativas são favoráveis 

tanto na comercialização de grandes volumes para o mercado 

internacional, impulsionados pela alta da moeda norte-ameri-

cana, como para a divulgação do sapato verde-amarelo.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Couromoda será uma demonstração de força do setor
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Voo do PIB dá lugar a 

mergulho

Pior resultado desde a 

depressão de 1929. Este é o 

caminho que o Brasil está 

trilhando quando se trata 

PIB. Há quase nove décadas, 

a economia verde-amarela 

não sofria dois anos segui-

dos de revés. De acordo 

com o economista Marcelo 

Portugal, há seis trimestres o 

PIB do País vem apresentan-

do recuos.

[...]

Para o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, 

o setor vem sentindo a crise 

muito antes de ela estourar. 

“Lá no segundo semestre 

do ano passado, quando a 

retração no varejo iniciou, já 

sentíamos os efeitos de uma 

queda na demanda derivada 

da perda de renda, do alto 

endividamento assumido 

pelos consumidores nos 

áureos tempos da explosão 

do consumo e também da 

volta de inflação”, explica. 

Calçadistas lançam 

pesquisa inédita sobre 

consumo brasileiro

Com o objetivo de identifi-

car o consumidor brasileiro 

de calçados, em ação 

conjunta a Abicalçados 

e a Associação Brasileira 

de Lojistas de Artefatos e 

Calçados (Ablac) lançam, na 

Couromoda 2016, uma pes-

quisa de consumo inédita 

que mapeia um universo de 

170 categorias de produtos 

nos segmentos de chinelos, 

tênis, sapatos femininos fe-

chados, tamancos, sandálias 

e sapatos masculinos. Enco-

mendada pelas entidades à 

Kantar Worldpanel, a coleta 

de informações foi realizada 

semanalmente desde janei-

ro de 2014 em 11,2 mil lares 

de todas as regiões brasilei-

ras. O lançamento será no 

dia 9 de janeiro, durante o 

Congresso Brasileiro do Cal-

çado, evento que antecede 

a feira paulista e acontece 

no Expo Center Norte, em 

São Paulo/SP. 

Argentina anula barreira à 

importação

Alvo de constantes críticas 

de industriais brasileiros 

que perderam mercado na 

Argentina, as Djai (Decla-

ração Jurada de Autori-

zação à Importação), um 

procedimento burocrático 

para se vender no país, vão 

deixar de vigorar em 31 de 

dezembro e não haverá 

prorrogação. A informação 

foi dada pelo novo ministro 

da Produção argentino, 

Francisco Cabrera, que 

adiantou que o governo vai 

implantar, até o fim do mês, 

um sistema de monitora-

mento das importações. 

[...] Prática condenada 

pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC), a 

eliminação da Djai, que 

controlava o ingresso de 

produtos estrangeiros na 

Argentina, já estava prevista 

para ser concretizada até 

o final deste ano, lembra o 

presidente da Abicalçados, 

Heitor Klein.  “É uma situa-

ção já esperada”, afirma. 

Setor produtivo pede decisão 

rápida do Congresso sobre 

impeachment

Representantes do setor 

produtivo afirmam que o pro-

cesso de impeachment deve 

ser resolvido o mais rápido 

possível, seja qual for a deci-

são do Congresso Nacional 

-pela saída ou permanência 

da presidente Dilma Rousseff. 

A Folha ouviu 14 represen-

tantes da indústria, comércio, 

agronegócio e dos trabalha-

dores (centrais sindicais) sobre 

a aceitação do pedido de 

impeachment. A maioria pre-

feriu não comentar se prefere 

uma mudança no Palácio do 

Planalto, mas todos demons-

tram muita insatisfação com 

a crise política e pedem uma 

saída urgente para ela. [...]

Representante da indústria 

de calçados, Heitor Klein, 

presidente da Abicalçados, 

também disse que os entraves 

na área política contaminam 

a economia. “O importante é 

resolver essa crise política o 

mais rápido possível, qualquer 

que seja a solução”, disse. 
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Alvo de constantes críticas de indus-
triais brasileiros que perderam mercado na 
Argentina, as Djai (Declaração Jurada de 
Autorização à Importação), um procedimen-
to burocrático para se vender no país, vão 
deixar de vigorar em 31 de dezembro e não 
haverá prorrogação.

A informação foi dada pelo novo mi-
nistro da Produção argentino, Francisco Ca-
brera, que adiantou que o governo vai im-
plantar, até o fim do mês, um sistema de 
monitoramento das importações, que pre-
tende liberar automaticamente a maior par-
te das compras do país no exterior.

Segundo o ministro, dos cerca de 19.000 
itens da pauta de importação argentina, 
18.000 poderiam ter licenças automáticas de 
entrada, pois “têm a ver com a produção e o 
emprego, e não foram paralisadas por ques-
tões comerciais e sim por falta de divisas. 
Isso não deveria ocorrer”.

O ministro anunciou o fim do trâmi-
te burocrático a uma plateia de empresá-
rios argentinos, reunidos pela UIA (União 
Industrial Argentina). A maior parte aplau-
diu a novidade, mas houve os que ficaram 
em silêncio.

Criadas em 2012, as Djai funcionam 
como uma barreira à entrada de importa-
dos no país. Para entregar uma mercadoria 
na Argentina, o exportador tem que solicitar 
essa autorização ao governo, e não há pra-
zo para se obter a resposta, seja ela positiva 
ou negativa.

O motivador dessa medida foi a escas-
sez de dólares durante o segundo mandato 

COMÉRCIO EXTERIOR

Argentina anula barreira à importação
Procedimentos que travam as compras do país no exterior serão encerrados no fim deste mês

Sistema burocrático barrava a entrada de diversos produtos estrangeiros, como calçados

JOÃO MATTOS/JC

da presidente Cristina Kirchner (2007-2015). 
Sem disponibilidade de moeda estrangei-
ra, o governo passou a limitar as compras e 
despesas no exterior.

Mas as declarações acabaram funcio-
nando também como um escudo para a in-
dústria local contra a concorrência de im-
portados. O protecionismo de Cristina e seu 
discurso nacionalista tinham a simpatia de 
boa parte do empresariado, que agora teme 
perder nacos do mercado doméstico para 
importados. Cabrera demonstrou conhecer 
o racha no setor industrial. “Alguns aplau-

dem, outros ficam preocupados”, constatou. 
“Todos devem aplaudir. Não vamos prejudi-
car ninguém, seremos cuidadosos e vamos 
cuidar do emprego argentino”.

Até a retirada da barreira burocrática, 
porém, o novo governo terá que lidar com 
a herança kirchnerista no comércio exterior. 
O presidente da Fiat Argentina, Cristiano 
Rattazzi, revelou que a fábrica de automó-
veis de Córdoba - que fabrica entre 500 e 
600 veículos por dia - interrompeu a produ-
ção nesta segunda, por falta de peças.

Os equipamentos viriam do Brasil e es-

tão parados na fronteira à espera das autori-
zações do governo. “Os funcionários se fo-
ram, levaram formulários, informações que 
estavam nos computadores, tudo”, disse. A 
Toyota passa por problema semelhante, re-
velou uma fonte ligada à empresa, mas ain-
da não parou a produção na Argentina.

O efeito prático deste problema, segun-
do Rattazzi, é o desabastecimento do mer-
cado doméstico, que sofre com a alta dos 
preços dos automóveis. “Não queremos 
oferecer automóveis (no mercado domésti-
co), porque não podemos pagar (as impor-
tações). E isso automaticamente aumenta os 
preços”, afirmou.

Rattazzi integra a parte dos empresá-
rios argentinos que apoiam a reabertura da 
economia argentina ao mundo, após o iso-
lamento dos anos kirchneristas. “Não pode-
mos ter uma indústria limitada apenas ao 
mercado interno, precisamos olhar as ex-
portações, como fazem os países que têm 
desempenho mais positivo”, disse. “Os pa-
íses que estão fechados terminam como a 
Venezuela, e eu gostaria que Argentina fosse 
mais aberta às trocas com o mundo.”

O executivo diz esperar ainda que o 
novo governo retire os impostos que inci-
dem sobre as exportações industriais. No 
setor automotivo, eles representam 5% do 
valor do automóvel. “Já que haverá a elimi-
nação dos impostos sobre os produtos agrí-
colas, me parece óbvio que retirem também 
os impostos sobre a exportação de automó-
veis. É um disparate, que não existe em ne-
nhum outro lado do mundo”, afirmou.

A mudança no cenário político da Ar-
gentina já consolida alterações previstas 
na conjuntura econômica do país, com 
efeitos que vêm sendo repercutidos pe-
las entidades empresariais brasileiras. O 
recém-empossado governo argentino de 
Mauricio Macri confirmou nesta segunda-
-feira o fim da barreira de importação, a 
partir de 31 de dezembro, medida que im-
pacta diretamente as relações comerciais 
do país com o Brasil, e que pode gerar 
vantagens para a indústria nacional.

Embora a repercussão ainda seja pe-
quena, como salienta o vice-presidente 
da Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
Hernane Cauduro, as perspectivas já co-
meçam a ser desenhadas. “A notícia é 
muito recente ainda”, pondera. “O presi-
dente Macri já sinalizava, na posse, para 
a abertura gradativa da economia argen-
tina na medida em que tivessem con-

dições de abrir o mercado”, acrescenta 
com otimismo.

Para o mercado de máquinas e equi-
pamentos, a Argentina sempre represen-
tou um grande mercado, que foi perden-
do a expressividade diante das medidas 
protecionistas adotadas nos últimos anos. 
“A Argentina já foi nosso principal par-
ceiro, antes do governo Kirchner. Temos 
esperança de retomar os negócios com o 
mercado argentino, e, claro, que não será 
como era antes, porque a indústria local 
se fortaleceu, mas nós temos condições 
de fornecer uma tecnologia muito avan-
çada que eles não têm”, declara Cláudio 
Bier, presidente do Sindicato da Indústria 
de Máquinas Agrícolas (Simers).

A posição das duas entidades do seg-
mento de máquinas é aguardar a che-
gada do próximo ano para identificar, 
com mais clareza, as oportunidades que 
surgirão. “As indústrias já estão se pre-

parando para retomar contato com seus 
clientes antigos”, detalha Bier. Prática 
condenada pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC), a eliminação da Decla-
ração Jurada Antecipada de Importação 
(Djai), que controlava o ingresso de pro-
dutos estrangeiros na Argentina, já esta-
va prevista para ser concretizada até o 
final deste ano, lembra o presidente da 
Abicalçados, Heitor Klein. “É uma situa-
ção já esperada”, afirma. “Evidentemen-
te, ele está, também, cumprindo com o 
plano de governo exposto durante a elei-
ção”, contrasta.

Klein avalia que a indústria brasilei-
ra só será beneficiada no médio e longo 
prazo. “É preciso estar consciente de que 
no curto prazo essas medidas não deve-
rão promover um incremento no comér-
cio por conta das dificuldades econômi-
cas do país e da desvalorização da moeda 
argentina”, projeta.

Indústria brasileira prevê vantagens em médio e longo prazo

Setor de máquinas espera retomar negócios

MARCO QUINTANA/JC
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Colômbia: fã dos  

produtos brasileiros

Além dos seus 48 milhões 

de habitantes e con-

sumidores ávidos por 

nossa moda e calçados, a 

Colômbia representa uma 

porta de entrada para mar-

cas que desejam atuar em 

nações de língua espanho-

la da América Latina. Dan-

do seguimento à série de 

reportagens que aborda o 

tema exportação, o jornal 

Exclusivo traz informações 

sobre este país, que vem 

obtendo destaque entre 

os principais destinos do 

Made in Brazil. Atualmente, 

a Colômbia figura como 

6º maior comprador no 

ranking elaborado pela 

Abicalçados. Em 2014, 

nossos vizinhos com-

praram 5,65 milhões de 

pares brasileiros por US$ 

36,6 milhões. Neste ano, a 

estimativa é que o volume 

chegue a 5,35 milhões 

de pares por US$ 28,46 

milhões (-5,3% em pares e 

-22,3% em dólares).

“A Couromoda 
será palco perfeito 
para criar uma 
alquimia contra 
a crise [...] uma 
das maiores feiras 
mundiais
representará um 
momento único 
para estreitamento 
do relacionamento 
dos players da 
cadeia”

Exportações de calçados 

crescem em novembro

Dados elaborados pela 

Abicalçados apontam que 

as exportações brasileiras de 

calçados registraram incre-

mento de 4,7% em novem-

bro no comparativo com o 

mês anterior. No mês passa-

do, os calçadistas exporta-

ram 9,88 milhões de pares 

por US$ 74,68 milhões. O 

número também é 1,1% 

superior se comparado ao 

mesmo mês de 2014, quan-

do foi exportado o equiva-

lente a US$ 73,9 milhões.  

No acumulado de janeiro a 

novembro, o embarque de 

106,47 milhões de pares so-

mou US$ 840,8 milhões em 

divisas, 11,3% menos do que 

no mesmo período do ano 

passado (US$ 948 milhões).  

Para o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, 

trata-se de uma recupera-

ção já prevista.
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A Abicalçados abriu as inscrições 

para a 4º edição do Prêmio Dire-

ções. As empresas podem inscrever as 

melhores práticas do setor até o dia 12 

de fevereiro. A cerimônia de premiação 

ocorrerá no dia 28 de abril, no Espaço 

TAO, em Novo Hamburgo/RS. 

Nesta edição, a distinção vem com 

duas novidades. Uma delas é que não será 

mais cobrada taxa de inscrição para parti-

cipação, basta apenas fazer a inscrição via 

site – www.premiodirecoes.com.br. 

A segunda é a reestruturação das ca-

tegorias. Com a exclusão das modalidades 

de Destaque, as categorias Sustentabili-

dade e Jornalista integram-se ao Prêmio, 

junto às demais. Desta forma, há as se-

guintes classificações: Gestão Industrial, 

Marketing, Design, Internacionalização, 

Sustentabilidade e Jornalista. 

Para o presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, reconhecer as me-

lhores práticas da indústria calçadista é 

um incentivo à excelência do setor. “Reco-

nhecer os cases de sucesso das empresas 

é uma forma de incentivar o desenvolvi-

mento do segmento como um todo, pois 

essas iniciativas vencedoras são exemplos 

de aprimoramento para a indústria calça-

dista”, afirma.

Etapas

As etapas de participação estão também 

mais simples nessa edição. Basta se inscre-

ver pelo site do Prêmio até o próximo dia 12 

de fevereiro. Cada empresa poderá se ins-

crever em até duas categorias. Em seguida, 

deverá escrever o case, que nada mais é do 

que colocar a “ação de sucesso” no papel. 

Nesta edição, a Abicalçados, como bene-

fício para as empresas parceiras, prestará 

apoio na redação do case para associadas 

à entidade. A entrega do case está prevista 

para 31 de março de 2016.

 Assim como nos anos anteriores, 

duas empresas em cada categoria rece-

bem a premiação: uma de micro/pequeno 

porte e outra de médio/grande porte. Os 

vencedores receberão troféu, permissão 

para uso do selo da respectiva edição, di-

vulgação nos canais de comunicação do 

Prêmio e da Abicalçados, promoção na 

Revista Direções, em que serão divulgados 

os cases vencedores, e duas inscrições 

para o Curso Direções Abicalçados.

O Prêmio Direções Abicalçados conta 

com o patrocínio da Braspress, Couromo-

da e Francal Feiras.

LANÇADA A  QUARTA EDIÇÃO 
DO PRÊMIO DIREÇÕES
Concurso vem com novidades para 2016. Prazo para inscrições termina em 12 de fevereiro

ESPECIAL

Gestão industrial: empresas calçadistas brasileiras que, através de ações inovadoras e 
de gestão moderna, desenvolveram sistemas/processos produtivos altamente eficientes e 
sustentáveis;

Marketing: empresas calçadistas brasileiras que, através de ações estruturadas, tiveram 
incrementos significativos do posicionamento de suas marcas no mercado brasileiro;

Design: empresas calçadistas brasileiras que desenvolvem atividades de design de forma 
integrada e que efetivamente adotam a cultura do projeto como uma estratégia empresarial;

Internacionalização: empresas calçadistas brasileiras que, através de ações estruturadas de 
posicionamento da marca própria no mercado internacional, tiveram incrementos significativos 
em vendas no exterior;

Sustentabilidade: empresas que implementaram projeto de sustentabilidade 
(responsabilidade social, ambiental ou econômica);

Jornalista: melhor matéria setorial.

CATEGORIAS

- Prazo máximo para inscrições:  
12 de fevereiro de 2016

- Prazo para entrega dos cases:  
31 de março 2016

- Premiação: 28 de abril de 2016
- Mais informações no site  

www.premiodirecoes.com.br. 

Confira o cronograma
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ZERO GRAU MOVIMENTOU
SERRA GAÚCHA EM NOVEMBRO

Bloco K é tema de apresentação para calçadistas

A  presentando as cole-

ções de outono-inverno 

2016, a 5ª edição da Zero Grau, 

feira realizada no Serra Park, em 

Gramado/RS, contou com gran-

de visitação. Ao todo, mais de 12 

mil lojistas, sendo 150 estrangei-

ros, estiveram na mostra realiza-

da entre 16 e 18 de novembro 

de 2015. Apresentaram suas 

coleções mais de 900 marcas, 

um crescimento de 5% em re-

lação a 2014. 

Uma das expositoras de des-

taque na feira foi a Jota Pê, de 

Franca/SP, que teve um bom de-

sempenho, conforme aponta o 

diretor da marca, Antonio Alves. 

“Somente com nossas vendas 

aqui na feira, vamos comprome-

ter pelo menos 20 dias de pro-

dução em nossa fábrica. Estamos 

muito felizes por ter garantido 

esses resultados”, aponta. 

No segmento de femini-

nos, os lojistas foram um pouco 

mais cautelosos. O diretor da Via 

Marte, de Nova Hartz/RS, Daniel 

Gewehr, avalia que houve uma 

retração na procura dos lojistas 

por seus produtos. “Senti que 

os compradores que visitaram 

o nosso estande estavam mais 

cautelosos. Isso se deve ao fato 

de alguns deles terem ainda es-

toque em suas lojas”, ressalta. O 

gerente comercial da Mariotta, 

de Jaú/SP, Marcus Mott, também 

fez este apontamento, mas des-

tacou que sua marca garantiu 

um grande número de vendas 

na feira. “Dentro do esperado, a 

feira foi muito boa. Apostamos 

muito na Zero Grau, tanto que 

trouxemos 80% da nossa mo-

delagem da coleção de inverno 

para esta edição”, diz.

A Zero Grau é promovida 

pela Merkator Feiras e Eventos e 

conta com o apoio do Sindica-

to da Indústria de Calçados de 

Estância Velha, Sindicato da In-

dústria de Calçados de Ivoti, Sin-

dicato da Indústria de Calçados 

de Igrejinha, Sindicato da Indús-

tria de Calçados de Novo Ham-

burgo, Sindicato da Indústria de 

Calçados de Parobé, Sindicato 

da Indústria de Calçados de Sa-

piranga e Sindicato da Indústria 

de Calçados, Componentes para 

Calçados de Três Coroas.

A Abicalçados participou 

da mostra com projetos de pro-

moção de imagem e comercial. 

Leia a matéria completa na pá-

gina 10 do informativo. 

A exigência do Bloco K, conjunto de infor-

mações referentes aos processos produtivos 

que terá envio obrigatório a partir de janeiro 

de 2017, foi tema de evento realizado no dia 8 

de dezembro, na Fenac, em Novo Hamburgo/

RS. O encontro, promovido pela Abicalçados e 

Associação Brasileira de Empresas de Compo-

nentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assin-

tecal) com o apoio da Associação Brasileira das 

Indústrias de Máquinas e Equipamentos para 

os Setores do Couro (Abrameq), Associação 

Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro 

e Artigos de Viagem (Abiacav) e Centro das In-

dústrias de Curtumes do Brasil (CICB) fez uma 

leitura positiva da burocracia, que pode ser uti-

lizada a favor das empresas para uma melhor 

organização e redução de custos com erros e 

retrabalhos.

Para o advogado tributarista Valmor Bia-

son, a exigência pode dirimir erros por parte das 

indústrias. “As empresas precisam sistematizar a 

produção para serem mais produtivas. O Bloco 

K, assim como outras exigências do governo, 

mesmo que tenham caráter meramente fiscal, 

de inibir a sonegação, darão oportunidade para 

isso. O fato é que todas as empresas, indepen-

dente do porte, deveriam ter competência para 

gerar essa documentação”, disse o especialista, 

lembrando que a exigência de entrega a partir 

de 1º de janeiro de 2017 é para empresas com 

faturamento anual igual ou superior a R$ 300 

milhões. A partir de 1º de janeiro de 2018 a exi-

gência é para empresas com faturamento igual 

ou superior a R$ 78 milhões milhões, e, no ano 

seguinte, passa a valer também para os demais 

estabelecimentos.

Controle

O consultor industrial Luis Coelho, por sua 

vez, comentou sobre a importância de se ter 

total controle sobre todos os processos re-

alizados na fábrica. “Para isso, é preciso o 

engajamento de todos os departamentos 

da empresa, a começar pela diretoria, pois 

a exigência não é somente fiscal”, explicou. 

Ele ressaltou que ferramentas como o Siste-

ma de Operações Logísticas Automatizadas 

(SOLA), que utiliza identificação padrão para 

todos os produtos, podem ajudar as empre-

sas na organização dos processos produtivos.  

SOLA

O consultor em Tecnologia da Informação, 

Ivair Kautzmann, fez coro aos demais, ressal-

tando que há mais de dez anos tem trabalhado, 

em conjunto com a Abicalçados e entidades 

do setor, na elaboração de uma metodologia 

de padronização dos processos para a melhor 

organização logística do processo produtivo. 

Segundo ele, o SOLA – que usa como base os 

códigos de identificação GLN, GTIN e SSCC - 

está presente em mais de 150 países através do 

sistema GS1, o que garante padronização e ras-

treabilidade não somente em âmbito nacional, 

mas além fronteiras. “Além de fiscal, a questão 

é física. Não existe concorrência. Quando fala-

mos de logística, falamos de escala. Se as em-

presas adotarem o sistema, todos serão bene-

ficiados com os ganhos”, destacou Kautzmann. 

Bloco K

A documentação, exigida pelo Governo Fe-

deral com prazo escalonado a partir de 1º de 

janeiro de 2017, a princípio assustou muitos 

empresários. Para as entidades setoriais orga-

nizadoras do encontro, no entanto, empresas 

organizadas internamente terão condições de, 

mesmo com alguma adaptação, responder à 

exigência sem dificuldades, inclusive com ga-

nhos competitivos através da padronização 

da comunicação com uma metodologia uni-

ficada. O Bloco K exige que sejam entregues 

ao Governo, para cruzamento de informações 

como forma de evitar a sonegação fiscal, da-

dos dos processos produtivos: ficha técnica 

(insumos), consumo previsto na produção, 

processos produtivos (detalhamento das fases), 

consumo realizado e estoque final.

ABINOTÍCIAS

Feira gaúcha apresentou novidades de mais de 900 marcas de calçados em Gramado/RS
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Inspiramais apresenta verão 2017 nos dias 11 e 12 de janeiro
O único Salão de Design e Inova-

ção de Materiais da América Latina 

que abastece o setor de matérias-

-primas para moda, o Inspiramais 

chega à sua 13ª edição. Nos dias 

11 e 12 de janeiro, no Centro de 

Convenções do Shopping Frei 

Caneca, em São Paulo/SP, visitan-

tes de todo o Brasil e de diversas 

partes do mundo poderão conferir 

em primeira mão todos os lança-

mentos em materiais para os seg-

mentos calçadista, têxtil, vestuário 

e moveleiro.

Essa edição apresentará o ve-

rão 2017 com antecipação tam-

bém do inverno 2017 por meio do 

projeto Preview do Couro, Refe-

rências Brasileiras e + Estampa. A 

transversalidade desse Salão – que 

agrega inovação e originalidade 

através do design, tecnologia e 

sustentabilidade – permite auxiliar 

as empresas de uma forma global, 

desde a pesquisa conceitual até a 

comercialização de produtos.

Serão 15 projetos que cola-

boram não apenas no desenvolvi-

mento do conceito de uma moda 

genuinamente brasileira, como 

também nos negócios do setor, 

tanto no mercado interno como 

externo. Fórum de Inspirações, 

Projeto Comprador, Mix by Brasil, 

Inovamais, Missões Empresariais, 

Saberes Manuais, Ecodesign e Ofi-

cina de Criação são algumas des-

sas ações.

Além de conhecer as mais 

de 600 novidades desenvolvidas 

para a indústria da moda e rece-

ber materiais que auxiliarão na 

criação de suas coleções – como 

a cartela de cores e catálogo de 

produtos – durante os dias de 

Salão os visitantes contarão com 

uma programação de palestras 

com nomes como a estilista Isa-

bela Capeto,  além de seminários 

e oficinas de inovação. Para par-

ticipar do Inspiramais Verão 2017 

basta inscrever-se, gratuitamente, 

pelo site www.inspiramais.com.br 

até a véspera do evento.

A realização do evento é da 

Associação Brasileira das Empre-

sas de Componentes para Couro, 

Calçados e Artefatos (Assintecal), 

do Footwear Components by Bra-

sil e do Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB). A Abi-

calçados é apoiadora do evento. 

D
iv

u
lg

aç
ão



ABINFORMA - JANEIRO 2016 5

COUROMODA É RESPONSÁVEL POR UM 
TERÇO DAS VENDAS DE CALÇADOS

A 43ª edição da Couromoda, feira 

calçadista contará com a presença 

de mais de duas mil marcas de calçados 

entre os dias 10 e 13 de janeiro, no Expo 

Center Norte, em São Paulo/SP, deve ser 

o momento de retomada do setor. A ava-

liação é do presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, e está alicerçada, 

especialmente, nas boas expectativas 

com relação aos negócios internacionais.  

Já a previsão da promotora é de que a 

feira dê o pontapé inicial para a venda de 

35% do total comercializado em calçados 

durante o ano. 

Para o dirigente da Abicalçados, o 

dólar em patamares mais elevados, aliado 

à recuperação de alguns dos principais 

mercados para o calçado verde-amarelo, 

devem dar um alento para os exportado-

res que ao longo dos últimos anos sofre-

ram com o real sobrevalorizado e reflexos 

da crise econômica e política internacio-

nal. Segundo Klein, o fato de a feira re-

ceber milhares de compradores de mais 

de 50 países é garantia de desempenho 

positivo. “Aliando os fatores favoráveis, 

temos convicção de que teremos uma 

excelente feira para os exportadores pre-

sentes”, projeta o executivo. 

O diretor da Couromoda, Jeferson 

Santos, destaca que a feira é o ponto de 

convergência de todos os grandes players 

do setor calçadista nacional e é a principal 

propulsora dos negócios no primeiro se-

mestre do ano, indicando o caminho que 

o setor tomará na nova temporada e per-

mitindo um planejamento assertivo de fa-

bricantes, lojistas e demais profissionais do 

setor. “Além disso, seu caráter internacional 

de longa data torna-se ainda mais relevan-

te neste momento de câmbio favorável às 

exportações”, aponta o empresário. 

Congresso

Nesta edição da feira também celebra-se 

os 20 anos do Congresso Brasileiro do Cal-

çado. Idealizado e promovido anualmente 

pela promotora, o encontro é responsável 

há duas décadas por incentivar o debate 

de temas que impactam o relacionamento 

indústria-varejo. Na programação do Con-

gresso, que antecede a mostra, a partir das 

9 horas do dia 9 de janeiro, no Expo Cen-

ter Norte, está o lançamento da pesquisa 

sobre consumo no varejo de calçados en-

comendado pela Abicalçados e Associação 

Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados 

(Ablac) à Kantar Worldpanel. A apresentação 

acontece às 17h10min durante o evento, no 

Centro de Convenções do complexo. 

Moda

Todos os dias da feira, às 16h30min e 18h, 

em um projeto com estrutura de passarela 

internacional, os principais destaques em 

calçados e tendências da estação outono-

-inverno serão apresentados em desfiles 

conceitos. As instalações fixas terão sa-

patos em evidência, como as peças cha-

ve para as próximas estações. Além disso, 

estão programados desfiles itinerantes no 

projeto Fashion Play durante todos os dias 

da feira, em intervalos de uma hora. 

Abicalçados

Neste ano, mais uma vez a Abicalçados 

estará presente com projetos de promo-

ção comercial e de imagem e o Talk Shoe.

O Projeto Comprador VIP deste ano é 

concentrando na China. Do mercado po-

tencial para o produto brasileiro, serão tra-

zidos compradores da Beijing HRS, que em 

2014 importou quase US$ 11 milhões em 

calçados, sendo 35% do Brasil, e da Shan-

ghai Trade, empresa especializada em trade 

e que em 2014 importou o equivalente a 

US$ 1 milhão. “Ambas as empresas buscam 

produtos variados e dos segmentos mascu-

lino, feminino e infantil. São grupos fortes de 

distribuição e com grande potencial de in-

serção no mercado chinês”, comenta a ana-

lista da Unidade de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Ruisa Scheffel. Neste ano, 

ao projeto da Abicalçados, somam-se mais 

sete compradores dos grupos Lulu Group, 

Mostafawi, Italian Footwear Solution e Shoe 

Mart (Emirados Árabes), Koko & Palenki (Es-

tados Unidos), Calzados Vidal (Espanha) e 

Galleon BF (Holanda) trazidos pela Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e In-

vestimentos (Apex-Brasil). 

Já o Projeto Imagem traz sete jorna-

listas internacionais de alguns dos prin-

cipais veículos segmentados do mundo.  

Nesta edição, participam do projeto co-

municadores da Serma (Argentina), Cue-

roAmerica (Argentina), Style America 

(Colômbia), Chausser Magazine (Fran-

ça), Moda Pelle (Itália), Shoe Intelligence 

(França) e Ars Sutoria (Itália). 

Ambos os projetos são realizados 

através do Brazilian Footwear, progra-

ma de apoio às exportações de calçados 

mantido em parceria com a Apex-Brasil. 

Coletiva

A Couromoda também abrigará a coletiva 

de imprensa da Abicalçados, encontro da 

entidade com a imprensa nacional marcado 

para às 11h do dia 11, no espaço Boulevard 8, 

entre avenidas 3 e 4 do Expo Center Norte. 

Como já é tradição, a Couromoda 

receberá o ciclo de palestras rápi-

das Talk Shoe. Com o objetivo de 

fornecer dicas importantes para 

empresários e profissionais do se-

tor coureiro-calçadista, o evento 

traz nesta edição alguns dos cases 

vencedores da 3ª edição do Prêmio 

Direções Abicalçados, entregue em 

abril passado. Os encontros acon-

tecem em dois dias, 11 e 12 de ja-

neiro, no espaço Boulevard 8, entre 

avenidas 3 e 4 do Expo Center Nor-

te. Gratuitas, as inscrições são limi-

tadas e podem ser realizadas pelo 

site www.talkshoe.com.br. 

Segundo o gestor de Projetos 

da Abicalçados, Cristian Schlindwein, 

nesta edição o evento de palestras 

rápidas trará programação especial, 

mesclando cases de sucesso nas 

áreas de inovação e sustentabili-

dade com as tradicionais apresen-

tações de especialistas de uma das 

maiores escolas especializadas em 

Marketing do Brasil. “Temos certe-

za que os especialistas e os cases 

de sucesso ajudarão a mostrar de 

forma prática e rápida os caminhos 

para um crescimento sustentado 

das empresas”, projeta.

Programação

O primeiro dia de palestras (11) 

inicia às 14 horas com a exposição 

do professor de Pós-Graduação e 

MBA da ESPM-Sul, Artur Vascon-

cellos. O especialista falará sobre 

o conceito de Gamification, fer-

ramenta lúdica para envolver o 

cliente através de jogos.

Na sequência, às 14h30 tem 

início a apresentação do case Kidy 

Game, vencedor do Prêmio Dire-

ções na categoria Design. Con-

duzida pelo gerente de Marketing 

e Produto da Kidy, André Henz, a 

palestra detalhará o case do tênis 

que leva um dispositivo eletrônico 

desenvolvido em parceria com a 

multinacional AVIC e que permi-

te que as crianças joguem vídeo-

-games em tablets, smartphones, 

computadores e smart TV’s.

Às 16h tem início a palestra da 

professora da ESPM-Sul , Adriana 

Galli Velho. A especialista, que é 

mestre em Design e economista, 

falará sobre Design Estratégico e 

Sustentabilidade e como essa re-

lação pode alavancar os negócios 

da empresa.

A última palestra do dia 11 será 

sobre o Destaque Sustentabilidade 

do Prêmio Direções 2015, da Usa-

flex. O case, que amarrou o tripé 

da Sustentabilidade social, econô-

mica e ambiental, será detalhado 

pela gerente de Marketing da em-

presa, Bianca Carniel.

No dia 12 o bate-papo come-

ça às 14h com a exposição so-

bre a importância da automação 

para alavancar as vendas, com o 

professor da ESPM-Sul, Lucio de 

Carli. Na sequência, o gerente 

de Tecnologia da Informação da 

Via Marte, Ivair Kautzmann, de-

talha o case da empresa vence-

dora na categoria Industriais do 

Prêmio Direções 2015. O case de 

otimização logística da Via Marte 

oportunizou a economia de R$ 

500 mil no ano.

Encerrando o evento, a pa-

lestra do diretor dos Programas 

de Pós-Graduação e Extensão da 

ESPM-Sul, Genaro Galli, abordará 

as tendências em marketing para 

o sucesso das vendas.

O Talk Shoe é um evento pro-

movido pela Abicalçados com o 

patrocínio do Grupo Couromoda e 

Francal Feiras e apoio da ESPM-Sul.

11/01 – Segunda-feira
14h às 15h30  
- Gamefication - Artur Vasconcellos/ESPM 
- Case Kidy Game - André Henz, Gerente de Produto e Marketing da Kidy 
- Bate-Papo

16h às 17h30  
- Negócios Sustentáveis – Adriana Galli Velho/ESPM-Sul 
- Case Usaflex - Bianca Carniel, Gerente de Marketing da Usaflex 
- Bate-Papo

12/01 – Terça-feira 
14h às 15h30  
– Automação para alavancar as vendas – Prof. Lucio de Carli 
- Case Via Marte- Ivair Kautzmann, Gerente de Tecnologia da Via Marte 
- Bate-Papo

16h às 16h50  
- Marketing Trends 2016 - Genaro Galli/ESPM-Sul

TALK SHOE COUROMODA 2016

Talk Shoe traz cases do Prêmio Direções para Couromoda

A feira paulista terá mais de duas mil marcas apresentando suas coleções de outono-inverno entre 10 e 13 de janeiro

COUROMODA
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ABICALÇADOS ENTREGA CALÇADOS 
CUSTOMIZADOS PARA A ABEFI

Entidade comemora fim das barreiras na Argentina

Sebrae apresenta resultados de projeto para calçadistas

A  Maratona MUDE 2015, 

realizada nos dias 25 e 

26 de setembro de 2015, ainda 

rende frutos. No dia 26 de no-

vembro de 2015, representantes 

da Abicalçados estiveram no 

Abrigo João e Maria, uma das 12 

casas de acolhimento da Asso-

ciação Beneficente Evangélica 

da Floresta Imperial (Abefi), em 

Novo Hamburgo/RS, para entre-

gar 170 pares de calçados que 

foram customizados pelo públi-

co da Maratona MUDE.

O lar, que abriga quase 

duas dezenas de crianças em 

situação de vulnerabilidade, 

transpirou – literalmente, sob 

um calor de 30 graus – alegria. 

Além dos pares de calçados, 

as crianças receberam brindes 

de parceiros da Abicalçados, 

como quebra-cabeças, figuri-

nhas e máscaras.

O gestor de Projetos da Abi-

calçados, Cristian Schlindwein, 

destaca que a ação, mais uma 

vez, estimula a entidade e as 

marcas calçadistas a interagirem 

com a comunidade, uma forma 

de manter no “radar” da Abi-

calçados a preocupação com a 

sustentabilidade. “Além da pros-

peridade econômica do setor, 

a entidade se preocupa com o 

bem-estar social”, afirma.

Para a coordenadora das 

Casas de Acolhimento e Mobi-

lização de Recursos da Abefi, 

Carla Mabel Gomes, mais do 

que material, a ação trouxe ale-

gria para as crianças do abrigo, 

“A ação lúdica, com os sapatos 

e os brinquedos, deixou os pe-

quenos muito felizes. Mostrou 

que a vida pode ser colorida e 

não apenas preto e branco. Foi 

uma ideia muito bem captada”, 

avalia Carla, em meio aos sapa-

tos personalizados e doados pe-

las marcas através da entidade.

Maratona MUDE

A Maratona MUDE, que teve 

sua segunda edição realizada 

no BarraShoppingSul, em Porto 

Alegre/RS, nos dias 25 e 26 de 

setembro de 2015, contou com 

uma batalha criativa, palestras, 

oficinas e ações de interativida-

de com o público presente. Uma 

dessas ações foi o Live Design, 

em que quase duas centenas 

de pares de calçados brancos 

das marcas Wirth/Mary Jane,  

Usthemp, West Coast, Malu, 

Sugar Shoes, Diversão, Usaflex, 

Werner e Dok ficaram à dis-

posição dos participantes para 

customização com canetas de 

tecido. O resultado foi uma di-

versidade de pinturas colori-

das. Os pares foram distribuídos 

nas 12 casas de acolhimento da 

Abefi, tendo a doação simbólica 

ocorrido no Abrigo João e Maria.

Sobre a Abefi

Criada em agosto de 1968, a 

Abefi busca melhorar a quali-

dade de vida de crianças, ado-

lescentes e adultos em situa-

ção de vulnerabilidade social. 

Ao todo são mais de 1,5 mil 

crianças, adolescentes e adul-

tos atendidos, 50 mil refeições 

servidas mensalmente, capaci-

tações, atendimentos psicoló-

gicos, entre outras ações. 

O anúncio do novo ministro da 

Produção da Argentina, Francisco 

Cabrera,  de que o país retirará a 

obrigatoriedade das Declarações 

Juramentadas Antecipadas de Im-

portação (DJAIs) foi recebido com 

entusiasmo pelo setor calçadista 

brasileiro. Apesar de já ser esperado, 

conforme resolução da Organiza-

ção Mundial do Comércio (OMC) 

em resposta a painel patrocinado 

pela União Europeia e Japão e que 

obrigava a retirada até o final des-

te ano, a Abicalçados vê a medida 

como um sinal positivo. “Apesar 

da intervenção da OMC, sabíamos 

que as regras não eram cumpridas 

pelo governo anterior. O anúncio 

da medida, certamente, demons-

tra que a Argentina deve viver um 

novo momento de respeito aos 

acordos no mercado internacional”, 

comemora o presidente-executivo 

da entidade calçadista, Heitor Klein.

Conforme levantamento da 

Abicalçados, desde que foram cria-

das as DJAIs – documentos buro-

cráticos do governo argentino que 

têm o objetivo de travar as impor-

tações -, em 2012, foram perdidos 

mais de US$ 260 milhões em ex-

portações para a Argentina. Se-

gundo Klein, a performance padrão 

das exportações de calçados para 

a Argentina é de US$ 200 milhões, 

número que caiu para US$ 81,6 

milhões no ano passado. “Após a 

intervenção da OMC, em setembro 

passado, as barreiras foram arrefe-

cendo, mas o mercado já havia sido 

praticamente destruído pela polí-

tica econômica da ex-presidente 

Cristina Kirchner”, acrescenta.

Anúncio

Conforme o governo argentino, 

as DJAIs deixam de vigorar a par-

tir de 31 de dezembro de 2015 e 

não haverá prorrogação. Segundo 

o ministro de Produção do país 

vizinho, Francisco Cabrera, o go-

verno vai implantar um sistema de 

monitoramento das importações, 

que pretende liberar automatica-

mente a maior parte das compras 

do país no exterior.  Segundo ele, 

dos cerca de 19 mil itens da pau-

ta de importação argentina, 18 mil 

poderiam ter licenças automáticas 

de entrada automaticamente.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

dos vales do Sinos e Paranhana, no 

Rio Grande do Sul, apresentou, no 

dia 9 de dezembro de 2015, na sede 

da Abicalçados, os resultados anu-

ais do Projeto Desenvolver o Arran-

jo Produtivo do Calçado. Realizado 

visando a capacitação de unidades 

de fornecimento para a indústria de 

calçados, o projeto é realizado com 

a parceria da Abicalçados desde ja-

neiro de 2015.

Na oportunidade, a gestora do 

projeto, Caroline Rostirolla, ressal-

tou o trabalho realizado para a ca-

pacitação das micro empresas pres-

tadoras de serviços para a indústria 

calçadista. Para ajudar a mensurar 

os resultados, durante o ano fo-

ram realizados levantamentos com 

micro empresas participantes do 

projeto e de fora dele. Conforme 

a pesquisa, a meta de aumento de 

lucratividade e a diminuição no ín-

dice de retrabalho no projeto foram 

atingidas. O lucro registrado teve 

um incremento médio de 8,64% e o 

retrabalho ficou com índice de ape-

nas 3,3%. Já as empresas de fora do 

projeto tiveram um incremento mé-

dio de 2,1% na lucratividade e um 

índice de retrabalho de 11,5%. “Ti-

vemos melhora quantitativa e qua-

litativa com a eficiência produtiva”, 

avalia a gestora, ressaltando que o 

trabalho é melhorado de ano a ano, 

com a mudança cultural na gestão 

das empresas.

Cases

Durante o evento, três unidades 

de fornecedoras participantes do 

projeto apresentaram seus cases. 

Segundo José Confortin, que há 13 

anos presta serviços para a Usaflex, 

a estrutura da empresa melho-

rou a partir do projeto do Sebrae. 

“Além da melhora na estrutura da 

empresa, tivemos maior controle 

financeiro e diminuição no retra-

balho”, conta o micro empresário, 

que comemorou exportações de 

enfeites para Estados Unidos, Fran-

ça e Angola a partir da melhoria na 

gestão da empresa.

Além de Confortin, apresenta-

ram seus cases os empresários Re-

nato Ferreira dos Santos, que desde 

2007 realiza trabalhos para a ZZSAP, 

e José Elmindio de Oliveira, que tra-

balha com a Ramarim desde 2001.

Em 2015 o projeto prestou 

quase quatro mil horas de consul-

torias nas áreas de indicadores, ge-

rencial e processos produtivos. Par-

ticipam do projeto, que teve início 

em janeiro de 2015 e tem término 

previsto para dezembro de 2016, 60 

unidades de fornecimento e dez 

empresas âncoras: Usaflex, Rama-

rim, Luz da Lua, ZZSAP Indústria 

Calçados Ltda, IBL Calçados Eireli, 

Calçados Graziela, Jaise Calçados, 

Zenglein Calçados, Henrich & Cia 

Ltda e Vercelli Indústria.

ABINOTÍCIAS

Entrega ocorreu em Novo Hamburgo/RS, no Abrigo João e Maria, uma das casas da entidade beneficente

Abicalçados é parceira do Projeto Desenvolver o Arranjo Produtivo do Calçado
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D esde o último Workshop de Análi-

se de Cenários, realizado em Novo 

Hamburgo/RS, acontecimentos como 

o atentado na França, a eleição do novo 

presidente argentino Maurício Macri e a 

abertura do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff alteraram o ce-

nário. A análise foi feita pelo economista e 

consultor calçadista, Marcos Lélis, durante 

workshop realizado na manhã no dia 4 de 

dezembro de 2015, na sede do Sindicato 

das Indústrias de Calçados de Franca (Sin-

difranca), em Franca/SP. 

Para o economista, com os recentes 

acontecimentos o cenário deve ficar mais 

conturbado, tanto política quanto econo-

micamente. Segundo Lélis, a expectativa 

será balizada de acordo com os desfechos, 

hoje imprevisíveis, especialmente no Brasil. 

Analisando o presente e buscando “adi-

vinhar” o futuro, o especialista destacou que 

a demanda está extremamente baixa devido 

à queda brutal da renda do consumidor, o 

que também impede a indústria de repas-

sar custos cada vez mais crescentes, acu-

mulando prejuízos e reduzindo a margem 

de lucro. “O cenário no mercado doméstico 

deve melhorar somente no final de 2016”, 

projetou. Conforme o economista, só uma 

reforma política profunda poderia começar 

a tirar o país do “atoleiro”, liberando os ajus-

tes que precisam ser realizados e estão há 

meses emperrados no Congresso Nacional. 

Equívocos

O quadro é agravado por decisões equivo-

cadas do Governo Federal. Lélis apontou 

que o movimento de ajuste que está sen-

do realizado na tentativa de reorganizar as 

contas públicas é o aumento dos impostos. 

“A partir do próximo ano, caso a volta da 

CPMF não seja aprovada, impostos como 

IPI, IOF e CIDE podem voltar à tona, pois 

seus aumentos não precisam ser aprova-

dos no Congresso”, alertou, ressaltando que 

a indústria deverá ser ainda mais onerada. 

Mercado externo

O quadro negativo no mercado doméstico 

muda completamente quando a avaliação 

parte além-fronteiras. Segundo Lélis, mes-

mo com as incertezas quanto à economia 

chinesa, o que tem desestimulado o preço 

das commodities, a situação está melhor 

para as exportações brasileiras. O fato de a 

Argentina ter um presidente mais compro-

metido com a fluidez do mercado interna-

cional pode alavancar as exportações de 

calçados, já que o país é o segundo destino 

do produto verde-amarelo. Apesar disso, o 

economista destacou que existe a possibi-

lidade de uma desvalorização do peso ar-

gentino para alavancar as exportações dos 

“hermanos” e melhorar o quadro das reser-

vas internacionais do país vizinho. 

O dólar valorizado é outra boa notícia 

para o exportador brasileiro. “Empresas que 

continuaram exportando durante o perío-

do de volatilidade cambial enfrentado em 

2008 e conseguiram chegar em 2015 pre-

parados para exportar, provavelmente con-

seguirão compensar as perdas enfrentadas 

naquele período com o real desvalorizado”, 

ressaltou o economista. 

Oportunidades

Num cenário positivo além-fronteiras, al-

guns países se destacam como oportuni-

dades para o calçado brasileiro. Conforme 

índice criado pelo economista para medir a 

competitividade dos países, Peru, Chile, Co-

lômbia e Emirados Árabes são destinos que 

podem auxiliar o Brasil no incremento das 

exportações de calçados. 

O Workshop Análise de Cenários foi 

promovido em conjunto pela Abicalçados, 

Sindifranca, Associação Brasileira de Empre-

sas de Componentes para Couro, Calçados 

e Artefatos (Assintecal) e Centro das Indús-

trias de Curtumes do Brasil (CICB). Participa-

ram do encontro representantes de todas as 

entidades promotoras, empresários, lideran-

ças setoriais e imprensa.

CENÁRIO FICOU AINDA MAIS NEBULOSO 
PARA 2016, DIZ CONSULTOR CALÇADISTA

ABINOTÍCIAS

Análise foi realizada no Workshop Análise de Cenários, realizado em Franca, interior de São Paulo

Participe do Talk Shoe: um circuito 

de palestras dinâmicas e objetivas, 

com informação just in time, para 

quem precisa acompanhar o ritmo 

do mercado.

EVENTO ABERTO A TODOS 
OS INTERESSADOS. 
Acesse www.talkshoe.com.br 
para inscrições e informações.

/abicalcados

abicalcados.com.br 
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ABRIL
Abicalçados no Conex

Abicalçados é convidada a participar da composição do Con-

selho Consultivo do Setor Privado (Conex), da Câmara de Co-

mércio Exterior (Camex). 

Moda Co

Visando aproximar os designers de calçados da indústria, o 

Brazilian Footwear lança a plataforma digital de criação co-

letiva Moda Co. O projeto piloto contou com as empresas 

Piccadilly, Bibi, Pampili e Kidy, que lançaram desafios para o 

desenvolvimento de produtos inovadores.

Embaixadores 

Em abril foi realizado o primeiro encontro dos Embaixado-

res do Brazilian Footwear, antes conhecido como Comitê 

Gestor do Brazilian Footwear.

FEVEREIRO
Na Colômbia

Vinte e seis brasileiras participam da IFLS, em Bogotá, entre 

os dias 3 e 6 de fevereiro. A participação fez parte do Projeto 

Export Thinking, do Brazilian Footwear e gerou mais de US$ 1 

milhão em negócios imediatos.

 

Na Alemanha

Nos dias 4 a 6 de fevereiro, a GDS, em Düsseldorf, recebeu 

mais de 900 marcas, sendo 26 brasileiras. A participação ge-

rou US$ 2,68 milhões em negócios imediatos. A ação fez parte 

do Projeto Export Thinking, do Brazilian Footwear.

Na Itália

Entre 15 e 18 de fevereiro, a theMicam, realizada 

em Milão, contou com 53 marcas brasileiras. A par-

ticipação, através do projeto Export Thinking, do 

Brazilian Footwear, gerou US$ 8,48 milhões em ne-

gócios imediatos.

  

Nos EUA

Em Las Vegas, 19 marcas brasileiras participam da FN Platform, 

entre 17 a 19 de fevereiro. A participação, através do projeto 

Export Thinking, do Brazilian Footwear, gerou US$ 1,66 milhão 

em negócios imediatos.  

Na Itália

Entre os dias 10 e 13 de janeiro, 23 marcas brasileiras par-

ticiparam da Expo Riva Schuh, na Itália. Através do Export 

Thinking, do Brazilian Footwear, as empresas estimaram 

negócios em US$ 16 milhões, contando os imediatos e ali-

nhavados durante o evento.

JUNHO
Na Itália

Abrindo o segundo semestre de feiras internacionais, 

entre 13 e 16 de junho, participam da Expo Riva Schuh 

23 marcas nacionais. A participação, realizada através 

do projeto Export Thinking, do Brazilian Footwear, gerou 

US$ 3,3 milhões em negócios imediatos.

Missão Rússia

Entre os dias 6 e 11 de junho, 20 marcas participaram de Mis-

são Comercial a Rússia. A expectativa de participação para o 

semestre ficou em US$ 4,6 milhões. 

Trabalho infantil

No dia 10 de junho, a Abicalçados e Apex-Brasil participaram de 

Workshop sobre Erradicação do Trabalho Infantil, em Birigui/SP. 

Grupo Futuro

A Abicalçados cria Grupo Futuro, com novas lideranças da 

indústria calçadista. Primeira reunião aconteceu no dia 18 de 

junho, na sede da entidade. 

Fashion Bloggers

Nos dias 15 e 20 de junho aconteceu a quarta edição do 

Fashion Bloggers, em Ouro Preto/MG. As convidadas fo-

ram a blogueira norte-americana Johnnybell Sanchez, 

do NY Trendy Moms, e suas filhas Zareena e Leanne. 

 

Desoneração

Câmara dos Deputados aprova o novo o texto-base do Pro-

jeto de Lei 863, que reduziu as desonerações das folhas de 

pagamento de 56 segmentos da economia, entre eles o setor 

calçadista. Para os calçadistas, o aumento da proposta origi-

nal, que era de 150%, ficou em 50%, conforme alteração inclu-

ída pelo relator do projeto, deputado Leonardo Picciani, pou-

co antes da votação. Conforme o PL, a contribuição patronal 

dos calçadistas passa de 1% para 1,5% sobre o faturamento.

Workshop

No dia 25, no Locanda Hotel, em Novo Hambur-

go/RS, Abicalçados e entidades setoriais parceiras 

realizaram o Workshop Análise de Cenários com o 

economista Hélio Henkin. 

RETROSPECTIVA 2015

UM ANO INTENSO PARA OS CALÇADISTAS

JANEIRO
Uma nova Couromoda

Realizada entre 11 e 14 de janeiro de 2015, a Cou-

romoda foi renovada. Pela primeira vez ocor-

rendo no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, 

a mostra foi favorecida pela valorização do dó-

lar e registrou bom volume de negócios com 

importadores. A Abicalçados participou com os 

projetos Comprador VIP, com a rede Shoemart, e 

Imagem, com dez jornalistas dos principais veí-

culos setoriais da Argentina, Colômbia, Espanha, 

França e Itália. A feira também foi palco para mais 

uma edição do Talk Shoe, na oportunidade com 

profissionais do IED e ESPM-Sul.

MARÇO
Antidumping

Secretaria de Comércio 

Exterior, do Ministério 

do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 

Exterior (Secex/MDIC) 

abre investigação 

para revisão do direito 

antidumping contra 

calçado chinês no dia 

2 de março.  

Fimec movimenta o setor

A 39ª edição da FIMEC aconteceu na Fenac, em Novo Ham-

burgo/RS, entre 17 e 20 de março. Com mais de 1,2 mil mar-

cas da indústria de base do setor calçadista, a feira contou 

com bom volume de importadores. 

Negócio da China

Entre os dias 18 e 20 de março, sete marcas brasileiras 

participaram da theMicam Shanghai. A feira gerou mais de 

US$ 1 milhão em negócios imediatos. 

Prêmio Direções

No dia 23 de abril a Abicalçados realizou cerimônia de 

entrega do 3º Prêmio Direções Abicalçados. O even-

to, realizado no Espaço TAO, em Novo Hamburgo/RS, 

contou com presenças de empresários, lideranças se-

toriais, autoridades e imprensa. 

 

MAIO
Imagem

Entre os dias 24 a 27 de maio o Brazilian Footwear promo-

ve mais uma edição do Projeto Imagem durante a feira SICC. 

Participam os jornalistas Jean Pierre Bidegain, da revista fran-

cesa Chausser, e Stefano Migliavacca, da italiana ARS Sutoria. 

A mostra aconteceu em Gramado/RS.

SNIC

Abordando a adaptação das marcas à revolução digital e as 

estratégias a serem adotadas pela indústria calçadista neste 

contexto, a Abicalçados promoveu a 19ª edição do Seminário 

Nacional da Indústria de Calçados (SNIC). O evento foi realiza-

do na Unisinos, em São Leopoldo/RS. 
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NOVEMBRO
Workshop

O Workshop Análise de Cenários foi realizado no dia 5 de no-

vembro, no Locanda Hotel, em Novo Hamburgo/RS. Realizado 

em conjunto pela Abicalçados e entidades setoriais parceiras, 

o evento trouxe a apresentação do economista Marcos Lélis. 

Zero Grau 

Abicalçados participou com projetos Comprador VIP e Ima-

gem na feira Zero Grau. O evento, realizado em Gramando/

RS entre os dias 16 e 18 de novembro, trouxe importadores 

dos Emirados Árabes – Apparel – e Alemanha - Modepark, 

Schuh Neumann e Schuh Schaefer. Através do Projeto Ima-

gem, vieram os jornalistas Maite Ruiz-Atela, da Global Fashion 

e Lorenzo Raggi, da Fotoshoe. 

Prêmio Direções

A Abicalçados abriu as inscrições para a 4º edição do Prêmio 

Direções. As empresas podem inscrever as melhores práticas 

do setor até o dia 12 de fevereiro de 2016. A cerimônia de pre-

miação ocorrerá no dia 28 de abril.

Beneficente

No dia 26 de novembro, representantes da Abicalçados esti-

veram no Abrigo João e Maria, uma das 12 casas de acolhi-

mento da Abefi, em Novo Hamburgo/RS, para entregar 170 

pares de calçados que foram customizados pelo público da 

Maratona MUDE.

 

DEZEMBRO
Franca

Workshop Análise de Cenários foi a Franca. No dia 4 de de-

zembro, o economista Marcos Lélis apresentou palestra na 

sede do Sindifranca. 

Bloco K

No dia 8 de dezembro, a Abicalçados e entidades setoriais 

parceiras promoveram um encontro para tratar do Bloco K, 

na Fenac, em Novo Hamburgo/RS. 

No dia 10 de dezembro 

tomou posse na Argen-

tina o novo presidente 

Maurício Macri, reno-

vando as esperanças de 

um melhor relaciona-

mento comercial entre 

Brasil e Argentina.

Novo prazo

Anunciado novo prazo para obrigatoriedade de entrega 

do Bloco K. Prazo para a ser escalonado a partir de janei-

ro de 2017

JULHO
Francal

Abicalçados participou da 47ª edição da Francal entre os dias 

6 e 9 de julho, no Anhembi, em São Paulo/SP. Entidade levou à 

feira os projetos Comprador VIP, com importadores da Rússia 

(PLC RIC Style), EUA (Sears e Kmart) e Colômbia (Caprino), e 

Imagem, com oito veículos setoriais internacionais. Abical-

çados promoveu ainda mais uma edição do Talk Shoe com 

profissionais da ESPM-Sul e IED. 

Câmaras

No dia 9 de julho, durante a Francal, a Abicalçados recebeu 

representantes das Câmaras de Calçados da América Latina 

para discutir assuntos pertinentes ao setor calçadista e às re-

lações comerciais entre os países latino-americanos. 

Na Colômbia

No final do mês de julho, a Abicalçados desembarcou com 31 

marcas na Colômbia. Entre os dias 27 e 31, com as ações Export 

Thinking e Pop Up Showroom, do Brazilian Footwear, as empre-

sas participaram da IFLS, em Bogotá, e da Colombiamoda, em 

Medelin. Os negócios imediatos chegaram a US$ 1,35 milhão em 

ambas as mostras. 

Franca

O Sindifranca foi palco para a apresentação da pauta perma-

nente da Abicalçados, no dia 22 de julho. 

Na Alemanha

Participação de 29 marcas brasileiras na GDS, em Düs-

seldorf, nos dias 29 a 31 de julho, gerou negócios ime-

diatos de US$ 3,14 milhões. Participação fez parte do 

projeto Export Thinking, do Brazilian Footwear. 

Nos EUA

A participação de 29 marcas nacionais na feira calçadista 

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

em Las Vegas, superou as expectativas e gerou US$ 10,8 

milhões para os brasileiros nos meses seguintes à mostra. 

Participação foi realizada através do Export Thinking, do 

Brazilian Footwear.

OUTUBRO
TPP

No início de outubro, os Estados Unidos e onze países anuncia-

ram acordo com objetivo de criar a maior zona de livre comér-

cio do mundo. Batizado de Acordo Estratégico Transpacífico de 

Associação Econômica (TPP – sigla em inglês), a parceria une 

países responsáveis por 40% do PIB mundial e deve mexer com 

a estrutura do comércio internacional, afetando, além dos paí-

ses envolvidos na iniciativa, os excluídos, caso do Brasil. O acor-

do une Estados Unidos, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, 

Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã. 

Na China

Abicalçados promoveu Missão Comercial a China entre os 

dias 12 e 15 de outubro. Na programação, seis marcas bra-

sileiras participaram da CHIC – China International Fashion 

Fair, em Xangai, de 13 a 15 de outubro. Negócios imediatos 

chegaram a US$ 1 milhão. 

Reintegra

No dia 22 de outubro o Governo Federal anuncia a redução 

da alíquota do Reintegra para dezembro de 2015, e não para 

janeiro de 2016,como havia sido anunciado em setembro. A 

restituição passa de 1% para 0,1%. 

Fashion Trip

Entre os dias 18 e 24 de outubro, o Brazilian Footwear promo-

veu a primeira edição do projeto Fashion Trip. A ação, que tem 

o objetivo de apresentar formadores de opinião internacionais 

à dinâmica conceitual e comercial da moda brasileira, teve 

como convidados os editores Jennifer Barthole, da revista Cos-

mo for Latinas (EUA), e István Szücs, da Cosmopolitan China.

SETEMBRO
Na Itália

Além de marcar participação na theMicam, em Milão, a 

Abicalçados realizou a ação Árvore Social com a Ipanema 

durante a Expo Milano. Na mostra italiana, realizada atra-

vés do Export Thinking entre 1 a 4 de setembro, 53 marcas 

sairam com expectativas de US$ 33,6 milhões em negócios 

nos meses seguintes.

Pacote indigesto

Governo Federal anuncia pacote que onera a indústria. En-

tre as medidas estão o retorno da CPMF, a redução da alí-

quota do Reintegra de 1% para 0,1%, o aumento do imposto 

sobre ganho de capital, cortes no Sistema S, entre outros. 

Bom sinal

Secex publica no Diário Oficial da União do dia 24 de se-

tembro parecer favorável sobre a extensão do direito anti-

dumping contra o calçado originário da China.

Maratona MUDE

A segunda edição da Maratona MUDE, evento que 

ocorreu no BarraShoppingSul, em Porto Alegre/RS, 

foi um sucesso. Nos dias 25 e 26 de setembro, uma 

batalha criativa desenvolveu protótipos de calçados 

com o tema “orgulho de ser brasileiro” e o público 

pode acompanhar um dia inteiro de palestras, ofici-

nas e participar de ações interativas.

RETROSPECTIVA 2015



ABINFORMA - JANEIRO 201610

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

BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE AÇÕES COM 
IMPORTADORES E JORNALISTAS NA ZERO GRAU 

F avorecida pela alta do dó-

lar, a Zero Grau, que ocor-

reu de 16 a 18 de novembro, em 

Gramado/RS, chamou a aten-

ção pela quantidade de impor-

tadores na feira. Ao contrário 

de outras edições, quando a 

valorização da moeda brasi-

leira afastou os compradores 

internacionais, dessa vez o sa-

pato verde-amarelo chamou 

ainda mais a atenção dos mer-

cados mundiais.

O Brazilian Footwear, pro-

grama de apoio às exporta-

ções de calçados, mantido 

pela Abicalçados e pela Agên-

cia Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil), promoveu, na 

ocasião, o Projeto Comprador 

VIP, que nesta edição trouxe 

compradores de importantes 

cadeias de calçados dos Emi-

rados Árabes e Alemanha, e o 

Projeto Imagem, que trouxe ao 

Brasil jornalistas de mídias seto-

riais de Itália e da Espanha.

Em 2014, conforme dados 

elaborados pela Abicalçados, os 

Emirados Árabes importaram 

1,84 milhão de pares verde-

-amarelos por US$ 20 milhões, 

número 20% superior ao regis-

tro de 2013. Levando em con-

sideração que as exportações 

totais caíram 0,2% no período, o 

resultado foi muito importante. 

A cadeia de lojas dos Emi-

rados Árabes selecionada para 

o Projeto Comprador VIP foi a 

Apparel, que conta com 110 lo-

jas, 60 delas no país e as demais 

nos países vizinhos. Essa foi a 

primeira vez que a compradora 

Deepti Chandani veio ao Brasil e 

mostrou-se impressionada com a 

quantidade de empresas e com a 

qualidade dos produtos. “A feira foi 

muito importante para o projeto 

que estamos desenvolvendo para 

Abudabi, pois tive a oportunidade 

de encontrar tudo o que buscava 

num único local”, salientou. Com 

relação às coleções apresentadas, 

Deepti ficou impressionada com 

o colorido e estampas dos pro-

dutos. “Mesmo nos calçados mais 

clássicos, que é o perfil que bus-

co, observei uma grande varieda-

de de opções, além dos tradicio-

nais preto e marrom”, comentou.

Além da compradora árabe, 

o programa trouxe representan-

tes das alemãs Modepark, Schuh 

Neumann e Schuh Schaefer. Em 

2014 a Alemanha importou 1,2 

milhão de pares por US$ 17,2 mi-

lhões, número 1,2% superior ao 

registro do ano anterior. “A Ale-

manha é um mercado bastante 

desafiador para o calçado bra-

sileiro. O público é bastante exi-

gente e até pouco tempo tinha 

uma visão muito conservadora 

quanto a modelos e cores. Hoje 

percebemos uma abertura e um 

interesse de compradores do país 

na indústria calçadista brasileira”, 

explicou Roberta Ramos, gestora 

do programa Brazilian Footwear. 

 

Imagem

Para o Projeto Imagem, que tem 

o objetivo de divulgar o calçado 

brasileiro nos principais merca-

dos da moda mundial, o Brazi-

lian Footwear trouxe Maite Ruiz 

Atela, da revista espanhola Glo-

bal Fashion, e Lorenzo Raggi, da 

italiana Fotoshoe.

Segundo Maite, a Zero Grau 

surpreendeu pela organização. 

“A feira esteve muito bem estru-

turada, não houve confusão na 

entrada nem na saída, e a mo-

vimentação foi boa”, pontuou. 

Ela, que já visitou outras feiras 

calçadistas em São Paulo, veio 

para o Sul do País pela primei-

ra vez e alegou que as belezas 

da região gaúcha chamaram a 

atenção. Além disso, salientou 

que a proposta de aliar turismo 

e negócios, que funciona mui-

to bem na Europa, parece estar 

ganhando cada vez mais espaço 

no Brasil. “Em Madri, os lojistas 

podem comprar na feira e se 

inspirar com as vitrines. Aqui é 

possível negociar e desfrutar de 

momentos de descanso na ci-

dade”, exemplificou.

Sobre o mercado inter-

nacional, Maite afirmou que o 

calçado brasileiro possui ainda 

uma presença tímida na Europa. 

Segundo ela, em Portugal é pos-

sível encontrar mais referências 

fashion do produto tupiniquim. 

“O produto brasileiro tem poten-

cial, e vejo que diversos compra-

dores internacionais marcaram 

presença na feira, o que é muito 

bom”, destacou.

Depois da Zero Grau, os jor-

nalistas foram para Santa Catari-

na para conhecer a produção de 

algumas empresas de calçados 

em São João Batista.

BRAZILIAN FOOTWEAR

CALENDÁRIO BRAZILIAN FOOTWEAR 2016
JANEIRO

10 a 13 de janeiro 
Couromoda - Brasil 
Projeto Comprador VIP  
Projeto Imagem

16 a 19 de janeiro  
Expo Riva Schuh – Itália 
Export Thinking 

FEVEREIRO

1º de fevereiro  
Photocall – Colômbia

2 a 4 de fevereiro 
IFLS – Colômbia 
Export Thinking 

9 de fevereiro 
Photocall – Alemanha

10 a 12 de fevereiro 
GDS – Alemanha 
Export Thinking

14 a 17 de fevereiro 
theMicam – Itália 
Export Thinking 

16 a 18 de fevereiro 
FN Platform - EUA 
Export Thinking 

 
MARÇO

16 a 18 de março 
CHIC – China 
Missão Comercial

 
ABRIL

Data a definir 
Fashion Trip

Data a definir 
Workshop Exportação  
como Estratégia e  
Escolha de Mercados

MAIO

23 a 25 de maio 
SICC – Brasil 
Projeto Comprador VIP 
Projeto Imagem 

JUNHO

5 a 8 de junho 
Missão Comercial  
Rússia

Data a definir 
Photocall – Rússia

11 a 14 de junho  
Expo Riva Schuh Itália 
Export Thinking

26 a 29 de junho 
Francal – Brasil 
Projeto Comprador VIP 
Projeto Imagem

 

JULHO

26 a 28 de julho 
GDS – Alemanha 
Export Thinking

25 de julho 
Photocall – Alemanha

Data a definir 
IFLS – Colômbia 
Export Thinking 

Data a definir 
Photocall – Colômbia

26 a 28 de julho 
Colombiamoda – Colômbia 
Pop Up Showroom 
 
AGOSTO

Data a definir 
FN Platform – EUA 
Export Thinking 

Data a definir 
Fashion Trip 

SETEMBRO

3 a 6 de setembro 
theMicam – Itália 
Export Thinking 

Data a definir 
Calçado da Fama 
 
OUTUBRO

Data a definir 
CHIC – China 
Missão Comercial

Data a definir 
Workshop Exportação como Es-
tratégia e Escolha de Mercados 

NOVEMBRO

21 a 23 de novembro 
Zero Grau – Brasil 
Projeto Comprador VIP 
Projeto Imagem

O ano de 2016 inicia movimentado para as 28 marcas calçadistas 

brasileiras que apresentam suas coleções de outono-inverno na 

tradicional Expo Riva Schuh. Inaugurando o calendário de even-

tos internacionais do setor, a feira, que chega à sua 84ª edição, 

acontece de 16 a 19 de janeiro na cidade de Riva Del Garda, na Itá-

lia e deve receber mais de 10 mil visitantes de mais de 100 países. 

A participação das calçadistas nacionais é apoiada pelo Brazilian 

Footwear, programa de promoção das exportações de calçados 

mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

Para a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, 

Ruisa Scheffel, a expectativa de negócios é positiva. “O dólar em 

patamares elevados aliado à recuperação dos principais merca-

dos para o calçado na Europa são indicativos de uma ótima per-

formance para as marcas brasileiras”, projeta Ruisa. Segundo a 

analista, a feira é caracterizada pela diversidade de compradores 

e também por grandes volumes negociados. “Nos anos recentes, 

a feira tem se destacado por receber importantes compradores 

da Ásia e África, além dos tradicionais europeus”, conta. 

Na feira do ano passado, os brasileiros realizaram US$ 16 mi-

lhões em negócios com compradores de todo o mundo, entre 

imediatos e alinhavados durante o evento. 

Itália

Conforme dados da promotora da mostra, mais de 40% dos 

compradores são italianos. Em 2014 a feira teve papel funda-

mental no incremento das exportações brasileiras para a Itália. 

Naquele ano foram embarcados para o país europeu 1,18 milhão 

de pares por quase US$ 14 milhões, aumento de 11,64% em re-

lação a 2013. “Em meio à redução das exportações no ano pas-

sado, a Itália foi um dos países que melhor respondeu, especial-

mente porque aumentou o preço médio do produto comprado”, 

explica Ruisa.  

Participam da 84ª Expo Riva Schuh as marcas Bibi, Klin, Wer-

ner, Andacco, Carrano, Madeira Brasil, Piccadilly, Lilybi, Pegada, 

Cecconello, Vizzano, Beira Rio, Moleca, Molekinha, Modare, Ca-

podarte, Dumond, Usaflex, Tabita, Pampili, Cravo & Canela, Jorge 

Bischoff, Loucos & Santos, Ramarim, Comfortflex, Whoop, Sollu 

e Stéphanie Classic. 

Expo Riva Schuh inaugura o 
calendário de feiras calçadistas internacionais
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Dados elaborados pela Abicalçados apontam 

que as exportações brasileiras de calçados re-

gistraram incremento de 4,7% em novembro no 

comparativo com o mês anterior (US$ 71,3 mi-

lhões). Em novembro, os calçadistas exportaram 

9,88 milhões de pares por US$ 74,68 milhões. O 

número também é 1,1% superior se comparado 

ao mesmo mês de 2014, quando foi exportado o 

equivalente a US$ 73,9 milhões. No acumulado 

de janeiro a novembro, o embarque de 106,47 

milhões de pares somou US$ 840,8 milhões em 

divisas, 11,3% menos do que no mesmo período 

do ano passado (US$ 948 milhões).

Os dados apontam uma recuperação do 

mercado norte-americano. No mês 11, os 

Estados Unidos consumiram o equivalente a 

US$ 17,32 milhões em sapatos verde-amare-

los, 8,5% mais do que no mesmo mês do ano 

passado (US$ 15,9 milhões). O preço médio do 

produto vendido aos norte-americanos tam-

bém aumentou de US$ 14,64 para US$ 17,09 o 

par. No acumulado de janeiro a novembro, fo-

ram embarcados para os Estados Unidos 9,78 

milhões de pares por US$ 165,83 milhões, 4,6% 

menos do que no mesmo ínterim de 2014 

(US$ 173,9 milhões).

O segundo principal destino do produ-

to verde-amarelo segue sendo a Argentina. 

Em novembro, os “hermanos” consumiram o 

equivalente a US$ 4,84 milhões em sapatos 

brasileiros 6,6% mais do que no mesmo mês 

do ano passado (US$ 4,54 milhões). Entre ja-

neiro e novembro, a Argentina comprou 7,67 

milhões de pares brasileiros, pelos quais foram 

pagos US$ 64,6 milhões, 17,7% menos do que no 

mesmo período de 2014 (US$ 78,53 milhões).

A Bolívia ultrapassou a França e apareceu 

no terceiro posto entre os destinos dos produtos 

brasileiros. Em novembro, os bolivianos com-

praram 680,4 mil pares verde-amarelos por US$ 

4 milhões, 14,6% menos do que no mês 11 de 

2014 (US$ 4,65 milhões). No acumulado do ano, 

os bolivianos compraram 6,37 milhões de pares 

brasileiros por US$ 45,94 milhões, 7,7% mais do 

que no ano passado (US$ 42,65 milhões).

No mês passado, entraram no Brasil 1,2 mi-

lhão de pares por US$ 17,9 milhões, menor re-

sultado registrado em 2015 e quase 40% inferior 

ao registro do mesmo mês do ano passado (US$ 

29,6 milhões). No acumulado, a importação de 

32 milhões de pares por US$ 461,57 milhões é 

12,4% menor do que o registro de mesmo pe-

ríodo de 2014 (US$ 527,14 milhões). Nos 11 me-

ses, os principais vendedores de calçados para 

o Brasil foram: Vietnã (US$ 251,48 milhões, que-

da de 18,1% em relação a 2014), Indonésia (US$ 

110,9 milhões, incremento de 8,75%) e China 

(US$ 43,84 milhões, queda de 9,5%).

Dados preliminares do MDIC apontam que 
em dezembro os calçadistas embarcaram 
o equivalente a US$ 119,6 milhões, 0,3% 

mais do que no mesmo mês de 2014 
(US$ 119,2 milhões). Com o resultado, 

2015 fechou com US$ 960,4 milhões em 
exportações de calçados, 10% menos do 
que no ano anterior (US$ 1,067 bilhão). 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - NOV 2014: US$ 342,36 MILHÕES

JAN - NOV 2015: US$ 325,36 MILHÕES

VARIAÇÃO:  -5%

CE
CEARÁ

JAN - NOV 2014: US$ 266,48 MILHÕES

JAN - NOV 2015: US$ 221,46 MILHÕES

VARIAÇÃO: -16,9%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - NOV 2014: US$ 135 MILHÕES

JAN - NOV 2015: US$ 111,37 MILHÕES

VARIAÇÃO: -17,5%

VARIAÇÃO: -11,3% 

JAN - NOV 2014:
 US$ 948 MILHÕES  US$ 840,8 MILHÕES

JAN - NOV 2015:

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

VIETNÃ
JAN - NOV 2014: US$ 307,17 MILHÕES

JAN - NOV 2015: US$ 251,48 MILHÕES

VARIAÇÃO: -18,1%

INDONÉSIA
JAN - NOV 2014: US$ 102 MILHÕES

JAN - NOV 2015: US$ 110,9 MILHÕES

VARIAÇÃO: 8,7%

CHINA

TOTAL

JAN - NOV 2014: US$ 48,46 MILHÕES

JAN - NOV 2015: US$ 43,84 MILHÕES

VARIAÇÃO: -9,5%

VARIAÇÃO: -12,4% 

JAN - NOV 2014:
 US$ 527,14 MILHÕES  US$ 461,57 MILHÕES

JAN - NOV 2015:
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ASSOCIADOS

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
CRESCEM EM NOVEMBRO

BALANÇA COMERCIAL
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NOVIDADE

ABICALÇADOS 
APRESENTA NOVO 
SITE INSTITUCIONAL

O novo site da Abicalçados está de cara 

nova. Com layout modernizado, a nova 

página dá destaque aos projetos, produtos e 

serviços disponibilizados pela entidade e chega 

para aprimorar ainda mais a comunicação com 

os seus associados.

A repaginação teve o objetivo de facilitar a 

navegação do usuário e disponibilizar as infor-

mações ao associado, como notícias, informa-

tivos e publicações, de maneira clara e simples. 

Outra novidade é que cada um dos projetos 

da Abicalçados conta agora com um hotsite 

próprio, acessível a partir do site da entidade, 

visando comunicar de forma efetiva os benefí-

cios e particularidades de cada uma das ações 

e facilitar o download de termos de adesão, 

informativos, periódicos e outros documentos.

Para a gestora de Projetos da Abicalçados, 

Roberta Ramos, a nova plataforma está mais 

funcional e tem como foco principal as em-

presas calçadistas, tanto as associadas como as 

em prospecção. “O objetivo é tornar a entidade 

mais conhecida no setor calçadista, não apenas 

nos aspectos referentes à representação políti-

ca, mas também demonstrando claramente 

todos os benefícios que os associados podem 

obter através da parceria”, avalia Roberta.

Confira: www.abicalcados.com.br

O que há de novo no 
site da Abicalçados?
- Destaque aos produtos e serviços 

oferecidos pela Abicalçados e 
Brazilian Footwear

- Layout modernizado

- Navegação facilitada

- Download de arquivos, como 
informativos, publicações e termos 

de adesão

- Hotsite próprio para cada um 
dos projetos da entidade, com 

apresentação do conceito, critérios 
de participação, notícias, e 

conteúdo multimídia de cada uma 
das ações

- Calendário de ações e eventos 
do setor


