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MANUFATURA AVANÇADA 
ENTRA NA PAUTA DO SETOR

PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS 
INSCREVE ATÉ O DIA 12 DE FEVEREIRO

ABI ENTREVISTA A GESTORA DA 
APEX-BRASIL, MARIANA GOMES

O setor calçadista fechou 2015 com uma queda de 8% 

nos postos de trabalho gerados pela atividade. Ao lon-

go do ano, o saldo CAGED (contratações – demissões) 

ficou negativo em 25,2 mil postos, fazendo com que 

o segmento rompesse a barreira histórica de 300 mil 

postos gerados e terminasse 2015 com 284 mil postos. 

Entre os principais empregadores, São Paulo foi o Esta-

do que mais perdeu postos, registrando queda de 14,8% 

entre 2014 e 2015 e terminando o ano com 42,58 mil 

postos gerados. O Ceará, que responde por 19% do total 

empregado no setor, também perdeu 11,9% da sua mão 

de obra, encerrando o ano com 54 mil postos gerados. 

O maior empregador do Brasil, o Rio Grande do Sul, que 

responde por 33,7% do total empregado, registrou que-

da de 6,6% na mão de obra empregada na atividade, 

encerrando o ano com 95,46 mil postos gerados.

O varejo brasileiro de calçados e vestuário regis-

trou queda de 8,4% no ínterim de janeiro a no-

vembro de 2015 em relação ao mesmo período de 

2014. O dado do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) aponta ainda para um aumento 

no ritmo da queda a partir de agosto do ano pas-

sado, quando o setor perdeu 13,2% em relação ao 

mesmo período de 2014. Somente em novembro, 

a queda ficou em 15,6% na relação com o mesmo 

mês do ano anterior. Para a Abicalçados, trata-se 

de um movimento previsto e que deve se acentuar 

ao longo de 2016, em compasso com a recessão 

econômica brasileira. A queda no varejo, segun-

do a entidade, é explicada pela perda de renda do 

consumidor, queda na confiança, endividamento e 

inflação em crescimento.  

MAIS 
EXPORTAÇÕES

QUEDA NO 
EMPREGO

VAREJO 
EM BAIXA

A indústria brasileira aposta nas exportações para dri-

blar o cenário de queda na demanda doméstica, se-

gundo aponta pesquisa da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). De acordo com o levantamento, 57% 

das indústrias que exportaram no último ano preten-

dem elevar as vendas para o exterior nos próximos 12 

meses, o que também é estimulado pela desvaloriza-

ção do real frente ao dólar. Por outro lado, a desva-

lorização da moeda está estimulando as empresas a 

substituírem a utilização de insumos importados por 

similares nacionais. O número de empresas que usam 

matérias-primas ou insumos importados caiu de 50% 

para 39% desde 2009. E das empresas que utilizam, 

23% pretendem reduzir o uso nos próximos 12 meses.  

A CNI ouviu 2.344 empresas de 28 setores da indústria 

de transformação e de quatro da indústria extrativa.

Com dólar alto, feira calçadista atraiu expressivo 
número de importadores. Página 5

MERCADO 
EXTERNO É 
DESTAQUE NA 
COUROMODA 2016
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Desde o fim do ciclo de valorização das commo-

dities, que tiveram um incremento médio anual de 

mais de 13% entre os anos 2000 e 2008, uma ferida 

ficou ainda mais exposta no Brasil: a queda brusca da 

produtividade industrial. Economistas apontam que, 

ao longo do período de prosperidade econômica 

dos países exportadores das commodities, caso do 

Brasil, o setor de manufatura nacional foi, aos pou-

cos, sendo abandonado. Carga tributária elevada, 

legislação trabalhista arcaica e falta de investimentos 

em infraestrutura e logística são alguns dos motivos 

mais latentes. O resultado foi uma queda brusca na 

participação da indústria de manufatura no PIB. Con-

forme a CNI, em 2015, a participação ficou em me-

nos de 9%, pior resultado desde o ano 2000 – isso 

porque foi nesta data que o IBGE passou a mensurar 

o resultado -, quando a participação era de 15,15%.  

 A culpa da queda na produtividade, porém, não 

pode recair apenas no colo dos governos.  Tam-

bém, enquanto industriais, temos a responsabilida-

de de acelerar a inovação nos processos produtivos, 

o que nem sempre demanda altos investimentos. 

Não somos, neste momento de recessão econômi-

ca, com consequente restrição e encarecimento do 

crédito, irresponsáveis a ponto de conclamar altos 

níveis de investimentos. A realidade da indústria, es-

pecialmente a calçadista, enseja redução de custos 

de toda a ordem.

A produtividade no setor pode ser melhorada 

tanto com investimentos pesados, em tecnologias 

como a robótica, como através de ferramentas me-

nos sofisticadas, frutos de mentes criativas.

 Anos atrás, em visita a uma empresa, tive a 

oportunidade de presenciar uma dessas ideias, e 

acima de tudo refletir sobre a questão. Um martelo, 

utilizado na produção, era todo o tempo largado à 

mesa quando finalizada a ação no calçado. Para o 

próximo calçado, era preciso que o operário bus-

casse novamente a ferramenta, o que demandava 

tempo. A solução não foi investir em uma tecnolo-

gia custosa. Um funcionário teve a ideia de pendurar 

o martelo em uma espécie de mola que ficava ao 

lado do operário, reduzindo o tempo da ação, me-

lhorando a produtividade e, inclusive, gerando maior 

conforto e segurança para o trabalhador. É evidente, 

que se pegarmos uma ação como essa, isoladamen-

te, não teremos resultados elevados em âmbito de 

produtividade, mas se somarmos várias ideias sin-

gelas como essa certamente teremos uma melhora 

importante no quesito.

 A Abicalçados, que não deixou os pleitos tradi-

cionais como desoneração tributária, reformas na le-

gislação trabalhista que favoreçam a empregabilidade, 

melhorias na infraestrutura e logística, entre outros 

aspectos fundamentais para uma maior competiti-

vidade, vem trabalhando fortemente pela criação de 

uma cultura de produtividade na indústria de calçados 

brasileira. Para isso, estamos trabalhando com meto-

dologias como o SOLA, que busca a melhoria na pro-

dutividade através do controle efetivo dos processos 

produtivos, com a interligação, via troca de informa-

ções eletrônicas e leitura por código de barras, de toda 

a cadeia de fornecimento com a indústria. Agora, com 

a participação das entidades de toda a cadeia produ-

tiva, dos institutos de tecnologia e com o apoio do 

Ministério da Ciência e Tecnologia e da ABDI, estamos 

avançando na formatação de um programa de me-

lhoria da produtividade com foco nos processos de 

manufatura – leia matéria na página 3.

Heitor Klein
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Pacto pela produtividade na indústria
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Calçadistas reciclam mix 

tradicional para estimular 

encomendas em 2016

A indústria calçadista está 

investindo em um mix de 

produtos diferenciado para 

impulsionar as encomendas 

da coleção outono-inverno 

de 2016. A estratégia, aliada às 

exportações, poderá salvar as 

vendas do setor que espera 

mais um ano difícil. A West 

Coast aposta na renovação 

da linha de sapatênis e nas 

botas para ganhar mais 

encomendas no primeiro 

semestre deste ano. 

[...] Para o presidente da 

Abicalçados, Heitor Klein, 

a exportação é a melhor 

alternativa para o setor com-

pensar a demanda interna 

reduzida. “Como o setor 

continua muito afetado pelo 

cenário macroeconômico 

doméstico, com a demanda 

reprimida pelo endividamen-

to das famílias, a solução é 

se voltar para o mercado 

externo”, explica. 

Padronização de dados 

auxilia adaptação ao Bloco K

A uniformidade das 

informações eletrônicas 

que devem ser repassadas 

à Receita Federal dentro 

do Sistema Público de 

Escrituração Digital (Sped) 

é fundamental para evitar 

erros na hora de validar 

os dados enviados ao 

fisco. Esse tem sido um 

dos principais desafios das 

empresas e dos contado-

res, uma vez que o Sped 

ganha componentes a 

cada ano. Um exemplo é o 

Livro Registro de Controle 

da Produção e do Estoque 

da Escrituração Fiscal 

Digital (EFD-ICMS/ IPI), 

conhecido como Bloco K. 

[...] Entidades do setor 

coureiro-calçadista que-

rem demonstrar para as 

empresas do ramo que a 

obrigatoriedade do Bloco 

K pode se transformar em 

oportunidade para melho-

rar a gestão, entre elas a 

Abicalçados. 

Cases do Prêmio Direções 

foram destaques do Talk Shoe

A Abicalçados trouxe 

os cases vencedores do 

Prêmio Direções 2015 para 

os holofotes da maior feira 

brasileira lançadora de co-

leções de outono-inverno, 

a Couromoda. Durante 

os dias 11 e 12, a entidade 

calçadista promoveu o Talk 

Shoe, tradicional evento de 

palestras objetivas realiza-

do nas principais mostras 

brasileiras do setor.    No 

primeiro dia o destaque foi 

Sustentabilidade e Design.  

O tema Gamefication, em 

português conhecido como 

gameficação,  foi explorado 

pelo professor de Pós-Gra-

duação e MBA da ESPM-Sul, 

Artur Vasconcellos. Segundo 

ele, o desenvolvimento do 

fenômeno no mundo tem 

o  objetivo de despertar o 

maior engajamento dos 

consumidores. “Nosso maior 

desafio hoje é ser relevante 

para o consumidor”, pon-

tuou o profissional.
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ASCOM Receita Federal do Brasil 10ªRF

Coluna da Receita
Rascunho do IR de 2016

No rascunho, que pode 
ser encontrado na página da 
RFB na internet e em aplicati-
vos para celulares e tablets, os 
contribuintes podem incluir da-
dos como despesas médicas 
e rendimentos recebidos ao 
longo de 2015. Essas informa-
ções poderão ser exportadas 
para a declaração do IR, exer-
cício 2016, referente ao ano-
-calendário 2015. O serviço 
para 2016 trouxe algumas no-
vidades. O contribuinte poderá 
importar os dados da sua de-
claração do ano anterior para 
o rascunho. Também será pos-
sível informar as doações fei-
tas, os rendimentos recebidos 
de pessoas físicas (com um 
campo específico para colo-
car o CPF da fonte pagadora), 
os rendimentos recebidos com 
exigibilidade suspensa e os 
rendimentos isentos na aliena-
ção de bens. O rascunho para 
a declaração está disponível 
desde o fim de julho de 2015, 
mas o contribuinte pode usar 
a ferramenta até 28/02/16. A 
partir de 1º de março, quando 
começa o prazo de entrega da 

declaração de 2016, o aplica-
tivo não poderá ser mais pre-
enchido. O contribuinte deve-
rá apenas transferir os dados 
para o programa da declara-
ção. O período de envio termi-
na em 29 de abril.

Como usar a ferramenta

O usuário deve acessar 
o site do aplicativo www.re-
ceita.fazenda.gov.br/Aplicaco-
es/ATSDR/IRPFRascu nho/
index.asp, clicar em “fazer 
rascunho”. Na próxima tela, 
digitar o CPF e código de se-
gurança. Clicar em “avan-
çar” e, depois, “iniciar rascu-
nho”. Na página que segue, 
já é possível começar a usar 
a ferramenta. Cada despesa 
tem uma categoria no site, por 
exemplo, se o usuário quer 
adicionar gastos com médi-
cos, clique em “pagamentos” 
e identifique como categoria 
saúde. Para tablets e smar-
tphones, é preciso baixar o 
aplicativo APP IRPF, nas lo-
jas Google Play, para o siste-
ma operacional Android. Para 
os usuários do sistema IOS na 
Apple Store.

A uniformidade das informações ele-
trônicas que devem ser repassadas à Re-
ceita Federal dentro do Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped) é fundamental 
para evitar erros na hora de validar os da-
dos enviados ao fisco. Esse tem sido um dos 
principais desafios das empresas e dos con-
tadores, uma vez que o Sped ganha compo-
nentes a cada ano. Um exemplo é o Livro Re-
gistro de Controle da Produção e do Estoque 
da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/
IPI), conhecido como Bloco K.

Em função das dificuldades para cum-
primento da nova obrigação acessória, o 
Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) passou para 2017 o início da im-
plementação para as empresas com fatu-
ramento superior a R$ 300 milhões, antes 
previsto para este ano. Quem não prestar 
informações à Receita dentro dos prazos 
estipulados pode receber multas de até 5% 
do total das operações realizadas no perío-
do da não entrega. A alteração na data dá 
mais tempo para indústrias e atacadistas 
se adaptarem às regras e fornecerem dados 

TECNOLOGIA

Padronização de dados auxilia adaptação ao Bloco K 
De acordo com a Associação 
Brasileira de Automação -  
GS1 Brasil, identificação única 
do produto aprimora a gestão 
da movimentação nos estoques 

VISUALHUNT/DIVULGAÇÃO/JC

Entre as informações que devem ser prestadas, está a movimentação de estoques

como o volume de itens fabricados por pe-
ríodo, quantidade de matérias-primas ou 
insumos utilizados no processo de produ-
ção, movimento de estoques e de produ-
ção, inclusive aqueles que estão sob res-
ponsabilidade de terceiros.

De acordo com a Associação Brasilei-

ra de Automação - GS1 Brasil, nesse cená-
rio de mudanças, a automação da gestão e 
uma classificação única e padronizada de 
cada item possibilita o gerenciamento com-
pleto do estoque e o acesso a uma série de 
dados sobre a mercadoria desde a saída da 
indústria, passando pelo distribuidor e va-

rejo até chegar ao consumidor final. “Uma 
identificação simples do produto aliada ao 
código de barras já auxiliaria na grande 
maioria das necessidades, pois o próprio 
código de barras utilizado para atender ao 
cliente pode ser usado para garantir o con-
trole automatizado de estoque e itens fatu-
rados, peça fundamental para a geração do 
Bloco K”, explica Ana Paula Vendramini 
Maniero, gerente de negócios da GS1 Bra-
sil. O padrão de código de barras mais co-
nhecido e usado no mundo é administrado 
pela Global Stardard One (GS1). 

Além do código de barras que auxilia 
na automação, as empresas também podem 
optar por utilizar a radiofrequência (Rfid) 
como facilitador. Essa ferramenta pode de-
sempenhar papel importante durante o pe-
ríodo de adaptação à obrigação do Bloco K. 
Isso graças ao Código Eletrônico de Produto 
(EPC), solução criada pela GS1 para padroni-
zar as informações armazenadas na tecno-
logia portadora de dados Rfid. A ferramenta 
permite a captura da identificação de produ-
tos em alta velocidade, sem precisar do con-
tato visual do produto, o que permite inven-
tariar grandes quantidades com precisão e 
integridade da informação. “Essa padroniza-
ção garante que os dados sejam confiáveis 
em toda a cadeia, além de facilitar a automa-
ção dos processos”, destaca o presidente da 
GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira.

Entidades do setor coureiro-
-calçadista querem demonstrar 
para as empresas do ramo que a 
obrigatoriedade do Bloco K pode 
se transformar em oportunidade 
para melhorar a gestão, entre elas 
a Abicalçados, Abrameq, Assin-
tecal e CICB têm debatido com os 
associados os pontos que devem 
ser adotados possam ser integra-
dos no dia a dia das operações 
para um melhor controle e, conse-
quentemente, redução de custos.

Para o assessor executivo 
da Abicalçados, Igor Hoelscher, 
o Sped trouxe vantagens ao pa-
dronizar os documentos ficais. 
“Em conjunto com o sistema 
de identificação global, a corre-
ta utilização garante condições 
para integração aos controles 

Setor calçadista aposta em oportunidades
ABICALÇADOS/DIVULGAÇÃO/JC

Entidades buscam aproveitar regras para obter redução de custos

da empresa”, explica. O contro-
le sobre todos os processos rea-
lizados na fábrica é fundamen-
tal para atender às normas. O 
alerta é do consultor industrial 
Luis Coelho, que participou de 
encontro promovido pelas enti-
dades coureiro-calçadistas no fi-
nal do ano passado. Segundo o 
especialista, o Sistema de Ope-
rações Logísticas Automatizadas 
(Sola), desenvolvido em parce-
ria com a GS1 Brasil, pode ajudar 
na organização dos processos 
produtivos, uma vez que utiliza 
identificação padrão para todos 
os produtos. O especialista em 
Tecnologia da Informação Ivair 
Kautzmann destaca que o Sola 
garante padronização e rastrea-

bilidade não somente em âmbito 
nacional, mas além de frontei-
ras. “Além de fiscal, a questão 
é física. Não existente concor-
rência. Quando falamos de lo-
gística, falamos de escala. Se as 
empresas adotarem o sistema, 
todos serão beneficiados.”

A Federação dos
Contabilistas do RS
e Sindicatos Filiados
Bagé, Canoas, Caxias do Sul, Erechim,
Ijui, Vale do Taquari, Passo Fundo,
Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande,
Vale do Rio Pardo, Santa Maria,

Santa Rosa, Vale dos Sinos, Uruguaiana.
AVISO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
A Federação dos Contabilistas do RS e seus filia-
dos comunicam aos profissionais da contabilidade
da obrigatoriedade do recolhimento da Contribui-
ção Sindical/2016, conforme Art. 579 da CLT.
A GRCSU com vencimento em 27.02.2016 no va-
lor de R$ 217,00 está sendo enviada via correio.
Entretanto, o colega poderá se beneficiar de
desconto, com pagamento até 30.01.2016,
no valor de R$ 189,00.
Também estamos disponibilizando a GRCSU
dos empregados em empresas correspondente
a 1/30 (um trinta avos) do salário base em janei-
ro/2016 (CLT Art. 585).

Basta acessar www.federacon.org.br.
Sindicato Forte = Classe Contábil Valorizada
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Usiminas e sindicato marcam nova reunião para evitar cortes

AÇ O

Juliana Estigarríbia
Agências
São Paulo
julianae@dci.com.br

�A Usiminas e o Sindicato dos
Metalúrgicos de Santos e Re-
gião devem se reunir mais
uma vez na próxima quin-
ta-feira (14) para negociar as
cerca de quatro mil demissões
na planta de Cubatão (SP)
anunciadas pela empresa.

Segundo o presidente do
sindicato, Florêncio Resende

de Sá, esta será a nona reunião
desde que a Us i m i n a s decidiu
cortar parte do efetivo, em no-
vembro do ano passado.

Ele explica que a siderúrgica
ofereceu apenas a extensão de
benefícios como plano de saú-
de e vale-alimentação por até
seis meses após o desligamen-
to, mas sem reverter qualquer
parcela das demissões.

“Parece que empresa não es-
tá disposta a amenizar, de fato,
as demissões anunciadas”, afir-
mou o dirigente.

Ainda de acordo com Sá, a
adesão ao Programa de Prote-
ção ao Emprego (PPE) não

chegou a ser colocada em dis-
cussão. “As conversas foram
bastante tensas e nem conse-
guimos abordar esse tipo de
alter nativa”, declarou.

Ele acrescenta que a propos-
ta do sindicato é que a Usimi-
nas lance mão de mecanismos
de paradas de produção tem-
porários, como por exemplo,
licença remunerada.

A Usiminas, maior produto-
ra de aços planos do País,
anunciou há dois meses que
irá suspender toda a produção
do setor primário em Cubatão,
incluindo o maior alto-forno
da unidade. Mas no início de

2015 a siderúrgica já havia
anunciado o desligamento do
outro equipamento que com-
põe o complexo industrial.

CSN
O Ministério Público do Traba-
lho no Rio de Janeiro (MPT-RJ)
recomendou à Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN) que
não demita ninguém até con-
cluir a negociação coletiva
com o sindicato representante
de seus empregados.

A empresa recebeu uma no-
tificação diante das notícias de
que poderá paralisar um dos
altos-fornos da Usina Presi-

dente Vargas, em Volta Redon-
da (RJ), e dispensar três mil
funcionários. A siderúrgica e o
Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense estão em um
impasse, com a CSN propondo
redução de direitos que os em-
pregados se recusam a aceitar.

Caso a recomendação não
seja cumprida, o MPT-RJ afir-
ma que tomará as providên-
cias judiciais cabíveis para
proteger o direito dos traba-
lhadores da siderúrgica.

Na notificação, o MPT-RJ re-
comenda que sejam realizadas
o tanto de reuniões necessá-
rias até que haja um acordo
sobre as medidas a serem ado-
tadas para minimizar os im-
pactos de uma eventual de-
missão em massa.

A produção brasileira pode crescer 3,5% neste ano, segundo estimativa do Iemi. A alta deve ser
apoiada em uma retomada das exportações que poderão compensar as fracas vendas internas

Calçadistas reciclam mix tradicional
para estimular encomendas em 2016
BENS DE CONSUMO

Jéssica Kruckenfellner
São Paulo
j e s s i c a . m o ra e s @ d c i . c o m . b r

� A indústria calçadista está
investindo em um mix de pro-
dutos diferenciado para im-
pulsionar as encomendas da
coleção outono-inverno de
2016. A estratégia, aliada às ex-
portações, poderá salvar as
vendas do setor que espera
mais um ano difícil.

A West Coast aposta na re-
novação da linha de sapatê-
nis e nas botas para ganhar
mais encomendas no primei-
ro semestre deste ano. “Id e n -
tificamos uma alta na de-
manda por produtos com
alguma novidade na catego-
ria de sapatênis”, revelou o
gerente de desenvolvimento
de produto da fabricante, Is-
mael Souza.

O desafio da empresa tem
sido desenvolver produtos
para suprir essa busca por
novidades, conta o executivo.

Segundo ele, as botas mas-
culinas são um nicho com
potencial de incremento de
vendas. No último ano, o pro-
duto foi o destaque positivo
na coleção de inverno.

A empresa também tem in-
vestido em diversos tipos de
aplicação e tingimento do
couro. Com o avanço dos cal-
çados sintéticos no mercado
masculino, a empresa obser-
vou a necessidade de renovar
o portfólio para não perder
participação. “A disparada no
preço dessa matéria-prima
em 2015 estimulou a substi-
tuição por insumos sintéticos
nas nossas concorrentes, o
que trouxe produtos com no-
vos estilos às prateleiras”, diz.

Apesar disso, o executivo
descarta substituir o insumo
por alternativas sintéticas.
“Queremos renovar o visual
dos calçados, mas o couro le-
gítimo ainda é o nosso prin-
cipal diferencial para atrair o
consumidor que busca bom
c u s t o - b e n e f í c i o”, acredita.

A Piccadilly também tem
concentrado esforços na di-

quentes. “No último ano, as
calçadistas começaram a fazer
um trabalho de recuperação e
abertura de novos clientes,
agora o resultado dessas ações
vai aparecer”, comenta.

Na opinião de Klein, a des-
valorização do real ao longo de
2015 foi fundamental para re-
duzir a entrada de importados.
Dados preliminares da consul-
toria Ie m i Inteligência de Mer-
cado mostram que, no ano
passado, as importações caí-
ram 6,6% sobre 2014.

Contudo, as exportações
ainda apresentaram um recuo
de 6% na mesma base de com-
paração. Mas de acordo com o
sócio-diretor da Iemi, Marcelo
Prado, as vendas ao exterior
tendem a crescer cada vez
mais com o dólar valorizado.
“Nas duas próximas estações,
podemos vislumbrar uma boa
elevação dos embarques.”

A moeda norte-americana
fechou 2015 com valorização
de 48% ante o real, cotada per-
to de R$ 4. Esse patamar bene-
ficia o produto brasileiro frente
aos concorrentes estrangeiros,
sobretudo os asiáticos que têm
forte presença no País.

Perspec tivas
Se confirmada a recuperação
das exportações de calçados
em 2016, a produção nacional
deve registrar crescimento de
3,5% para 891 milhões de pa-
res, segundo a última estimati-
va divulgada pela Ie m i .

A consultoria projeta alta de
7,0% das exportações para 130
milhões de pares e queda de
15,9% das importações, que
devem recuar para 28,9 mi-
lhões de unidades este ano.

Klein ressalta que o aumen-
to no número de compradores
internacionais em feiras do se-
tor reforça essa estimativa. So-
mente a Couromoda, feira com
os lançamentos da indústria
para a coleção outono-inver-
no, terá 113 importadores este
ano contra 75 de 2015. A feira,
que começou ontem na capital
paulista e vai até o dia 13 de ja-
neiro, vai receber compradores
dos Estados Unidos, Emirados
Árabes e de países da Europa,
Ásia e Américas.

D R E A M ST I M E

Custos com mão de obra devem continuar pressionando fabricantes

-2,5% -1,8% +5,4% -6% -6% -6,6%
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PANORAMA

Desempenho do mercado calçadista brasileiro Em milhões de unidades

2013

899,7 876,8 861

122,9
39,1 36,8 34,4

129,5 121,7

2014 2015

(13/14) (14/15) (13/14) (14/15) (13/14) (14/15)

PRODUÇÃO

0

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

ferenciação do portfólio para a
estação outono-inverno. De
acordo com a diretora comer-
cial da empresa, Ana Clara
Grings, as principais apostas
para os próximos meses são
uma bota repelente a água e
uma linha de calçados com

novos modelos de palmilhas.
“Uma vez que não consegui-

mos visualizar o término das
turbulências [econômicas], o
remédio é buscar alternativas
dentro do atual cenário”, des-
taca a executiva.

A Piccadilly não divulga

perspectivas para o volume de
produção e vendas em 2016,
mas a executiva reconhece que
será difícil repetir o desempe-
nho de anos anteriores no
mercado local.

A alta no preço do couro ano
passado continua desafiando o
setor, mas não é o único custo
das indústrias calçadistas. Sou-
za também destaca que o uso
intensivo de mão de obra é ou-
tro fator de pressão sobre os
custos das empresas.

“A produção calçadista com
couro ainda é um processo
muito manufaturado, não con-
seguimos fugir muito do uso
de mão de obra”, lembra ele.

Na Piccadilly, reduzir os cus-
tos de produção e melhorar a
produtividade continuam sen-
do as alternativas para driblar
o cenário difícil. “[Este ano]
buscaremos melhorar a efi-
ciência, melhores resultados
com menores investimentos,
aperfeiçoamento de equipe e
ajustes de desenvolvimento de
acordo com a real atualidade”,
afirma Ana Clara Grings.

Expor tação
A Piccadilly quer enfrentar o
cenário interno delicado com
investidas no exterior. De acor-
do com Ana Clara, as exporta-
ções responderam por 30% do
faturamento da empresa no
ano passado ante fatia de 27%
de 2014. “Cremos que o cresci-
mento [no volume] de pares se
dará no ano de 2016”, diz ela.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados),
Heitor Klein, a exportação é a
melhor alternativa para o setor
compensar a demanda interna
reduzida. “Como o setor conti-
nua muito afetado pelo cená-
rio macroeconômico domésti-
co, com a demanda reprimida
pelo endividamento das famí-
lias, a solução é se voltar para o
mercado externo”, explica.

O reflexo da desvalorização
do real frente ao dólar nas ne-
gociações no mercado externo,
acredita ele, deve começar a
ser percebido pelos industriais
a partir deste mês, com um au-
mento gradual nos volumes
embarcados nos meses subse-

Exportação de calçados cai 

4,2% em volume e 10% em 

receita em 2015

A Abicalçados informou 

hoje que o setor encerrou 

2015 com queda de 4,2% 

no volume de calçados ex-

portados, em comparação 

a 2014, totalizando 124 mi-

lhões de pares. Em receita, 

as vendas externas soma-

ram US$ 960,4 milhões, com 

queda de 10% em relação 

ao ano anterior. As impor-

tações também registraram 

queda no ano passado, por 

conta do câmbio. O país 

importou 33,26 milhões de 

pares em 2015, 9,6% menos 

do que as importações 

registradas em 2014. Em 

volume financeiro, a queda 

foi de 14,3%, para US$ 481 

milhões. “Talvez tenha sido a 

notícia mais positiva do ano”, 

disse Heitor Klein, presidente 

da Abicalçados.  No mês de 

dezembro, os embarques 

somaram 17,6 milhões de 

pares e geraram US$ 119,57 

milhões em vendas. 

Agora é a hora do calçado 

brasileiro brilhar lá fora

Com a cotação da moeda 

norte-americana em alta, 

o investimento contínuo 

na exportação começa a 

render frutos e se mostra 

como uma saída para 

contornar os problemas 

na economia doméstica. 

Os quatro dias da Expo 

Riva Schuh indicam dias 

melhores para fabrican-

tes calçadistas do Brasil. 

Os resultados podem ser 

vistos nos números das 

28 marcas nacionais que 

estiveram na feira de Riva 

Del Garda entre os dias 16 

e 19 de janeiro. Foram 465 

contatos comerciais, sendo 

213 deles novos, de 57 di-

ferentes países. Itália, Israel, 

Estados Unidos, França, 

Inglaterra, Grécia, Polônia, 

Espanha e Portugal lideram 

a lista de visitas às empre-

sas apoiadas pelo Brazilian 

Footwear, programa de 

incentivo às exportações 

realizado pela Abicalçados 

e a Apex-Brasil.

Calçadistas projetam 

recuperar exportação 

pré-crise em até 

quatro anos 

A indústria de calçados 

espera recuperar em até 

quatro anos os níveis 

pré-crise de exportações. 

Para isso, precisa pas-

sar dos atuais US$ 960 

milhões em embarques 

anuais para US$ 2 bilhões. 

O dólar alto é a aposta 

e foi o que estimulou as 

vendas na Couromoda. A 

feira é sempre realizada 

em janeiro em São Paulo 

e dá início à comercializa-

ção de um terço da pro-

dução de calçados. Foram 

melhores as negociações 

com os importadores. 

O mercado interno está 

retraído, conforme o pre-

sidente da Abicalçados, 

Heitor Klein. 



ABINFORMA - FEVEREIRO 2016 3

C alçados im-

pressos em 

casa, tênis energi-

zados ao caminhar, 

peças inteligentes 

que vibram diante 

de obstáculo ou 

quando chegado 

ao destino. Futuro? 

Não, presente!  Isso 

já existe, em pe-

quena, pequeníssi-

ma escala, mas já 

existe. Agora o setor calçadista brasileiro quer dar uma 

guinada em termos de inovação tecnológica para apli-

car a manufatura avançada no segmento, tanto para o 

desenvolvimento de novos produtos – como os citados 

– como para novos processos produtivos, mais sustentá-

veis e eficazes, uma dobradinha de conceitos que certa-

mente será fundamental para a sobrevivência da ativida-

de na contemporaneidade.

No último dia 12 de janeiro, a Abicalçados deu o pri-

meiro passo rumo a chamada Indústria 4.0, ou proces-

so de manufatura avançada. A entidade recebeu, na sua 

sede, em Novo Hamburgo/RS, representantes do Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Agên-

cia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para 

uma apresentação do conceito. O objetivo do encontro 

é a formatação de um projeto com as entidades envol-

vidas, unindo ainda outras associações setoriais, como a 

Associação Brasileira de Empresas de Componentes para 

Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Associação Bra-

sileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para 

os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq), Centro 

das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Instituto by 

Brasil (IBB), Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, 

Calçado e Artefato (IBTeC) e os centros tecnológicos do 

Couro e do Calçado do Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial (Senai).

Na oportunidade, o tecnologista do MCTI, Sérgio Knorr 

Velho, apresentou alguns cases de manufatura avançada já 

existentes no setor calçadista, que ainda caminha a passos 

lentos na área.  Segundo ele, existe um processo de “retorno 

para a casa” por parte das grandes marcas, local onde serão 

menos intensivas em trabalhos manuais e mais automati-

zadas. “Atualmente a produção mundial está na casa de 22 

bilhões de pares de calçados, quase 90% realizada na China, 

e boa parte dessa produção deve voltar para os locais onde 

é consumida”, frisou, citando os casos da Nike, que deve 

abrir planta com 10 mil funcionários nos Estados Unidos e 

Adidas, que prometeu abrir uma fábrica automatizada na 

Alemanha ainda em 2016. O especialista citou ainda uma 

pesquisa realizada com 618 produtores norte-americanos 

em maio de 2014, na qual 53% dos respondentes se disse-

ram dispostos a investir em processos de manufatura avan-

çada nos próximos anos.

Para Knorr Velho, o setor industrial brasileiro ainda 

está muito atrasado em termos de inovação e tecno-

logia na produção, algo que é refletido no fraco de-

sempenho nos registros de patentes de produtos em 

nível mundial. Das 

mais de um milhão 

de patentes reque-

ridas no mundo no 

ano passado, ape-

nas 600 foram do 

Brasil, o que coloca 

o país no 29º posto 

entre os requeren-

tes, à frente so-

mente da África do 

Sul no ranking dos 

chamados Brics. A 

China, maior requerente dos Brics, tem mais de 120 

mil requerimentos.

Espaço

Conforme o tecnologista existe um grande espaço para 

o incremento, especialmente nos setores de interliga-

ção, com digitalização de dados, operação em nuvem 

(internet), comunicação máquina-máquina, entre outros 

aspectos que poderão tornar os processos mais susten-

táveis e ao mesmo tempo lucrativos através da maior 

produtividade. “O processo produtivo deve passar de cé-

lulas isoladas para a integração total de dados e fluxos de 

produto através das fronteiras”, ressaltou.

Knorr Velho detalhou, ainda, o que já está sendo reali-

zado pelo órgão. Segundo ele, desde agosto do ano passa-

do, quando foi chamada uma Reunião no Conselho Nacio-

nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

um grupo de trabalho com mais de 50 pessoas de diversas 

instituições está em funcionamento. Posteriormente, ao 

grupo somou-se a participação do Governo Federal atra-

vés do Ministério da Comunicação e Empresa Brasileira de 

Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Para 2016, a partir 

de março, está programada uma série de workshops sobre 

o tema, que acontecerão em Brasília, Belo Horizonte, Recife, 

São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis.

Novo consumidor

Para a gestora de Projetos da Abicalçados, Roberta Ra-

mos, o surgimento de um novo consumidor enseja a 

mudança na indústria. Segundo ela, esse novo consu-

midor está mais centrado no acesso do que na posse 

do produto. “É um momento de pensarmos em novos 

formatos de negócios, que levem em consideração uma 

conexão em rede entre as pessoas, com empresas mais 

horizontalizadas”, destacou, ressaltando que a inovação 

tecnológica tem papel fundamental no novo momento 

cultural. Citando alguns cases do setor calçadista, como 

calçado que gera energia ao caminhar, a bota impressa 

na tecnologia 3D, produtos que mudam de cor e com 

GPS, entre outros, a gestora destacou que o setor calça-

dista brasileiro deve passar a ser alvo de benchmarking 

com a adoção das novas tecnologias.

Para dar um impulso à nova realidade, Roberta 

acrescentou que na Abicalçados está sendo concebido 

um projeto, com foco em produtividade, que inclui os 

conceitos de manufatura avançada. A iniciativa, contou, 

visa a criação de novos produtos (desenvolvimento de 

materiais com tecnologia, novos formatos de calçados, 

customização com auxílio da biomecânica etc), novos 

processos (automação industrial, integração da cadeia 

de suprimentos etc) e novos modelos de negócios (fo-

mento ao empreendedorismo, aproximação com start 

ups, criação de uma cultura de inovação etc).

Entre as ações já levantadas no projeto, destacam-

-se desafios de inovação, a criação de fóruns com enti-

dades relacionadas, a criação de um centro de pesquisa 

com possibilidade de prototipagem rápida, pré incu-

badora, entre outros. Além disso, ações já existentes, 

como a plataforma de co-criação Moda Co e o evento 

chamado de Maratona MUDE devem passar a incluir o 

olhar da tecnologia e da inovação na sua concepção.

MANUFATURA 
AVANÇADA EM PAUTA 
NO SETOR CALÇADISTA

ESPECIAL

A história da evolução da indústria tem passado 

por diversas revoluções, como ocorrida no século 

XVIII com a introdução da máquina a vapor na 

indústria têxtil. As melhorias feitas por James Watt 

conseguiram transformar essa indústria em um 

símbolo de produção excedente, gerando riqueza 

e criando um novo modelo econômico, sendo 

considerado um passo fundamental para a primeira 

Revolução Industrial. O que temos visto desde 

então são sucessivas evoluções na indústria que 

ocasionaram a segunda revolução industrial, com 

a adoção da energia elétrica, e a terceira revolução 

industrial, com o início da automação.

Atualmente, a Manufatura Avançada tem sido 

vista como uma continuidade desse processo, sendo 

considerada a quarta revolução industrial. Contudo, 

diferentemente das revoluções anteriores, onde a in-

dústria balizava o comportamento dos consumidores 

e da sociedade, agora são os consumidores que irão 

influenciar a indústria e as novas tecnologias serão as 

principais motivadoras desse processo. 

Espera-se que a Manufatura Avançada promo-

va, através de tecnologias como IoT – Internet of 

Things e o M2M – Machine to Machine, a conexão 

e a integração de insumos, máquinas e pessoas 

através de sistemas ciberfísicos, alterando os sistemas 

de produção e possibilitando maior rapidez, mais 

eficiência e elevando a customização de massa a 

níveis sem precedentes (produção um a um). Além 

disso, novas tecnologias até pouco tempo distantes 

das fábricas, começarão a fazer parte do seu dia a dia 

como: cloud, big data, RFID, virtualização, inteligência 

artificial, realidade virtual, impressão 3D, entre outras.

Apesar de a Manufatura Avançada ser mais um 

conceito do que uma realidade, algumas iniciativas 

já estão em andamento. A Adidas pretende, ainda 

em 2016, lançar uma “speed factory”, fabrica operada 

por robôs que será capaz de produzir 500 pares de 

tênis de corrida já no primeiro mês de operação. 

Com isso a Adidas espera atender demandas de um 

público cada vez mais exigente de uma forma rápida 

e customizada. A Feetz, empresa norte-americana, já 

comercializa sapatos feitos em impressora 3D, feitos 

sob medida para seus clientes, criando assim um 

novo modelo de negócio. 

No Brasil o assunto ainda é incipiente. O 

Governo Federal, através do MCTI começou a 

debater a Manufatura Avançada em 2015, criando 

grupos de trabalho visando as principais diretrizes. 

Esse debate deve estender-se durante todo o ano 

de 2016, para assim poder definir políticas públi-

cas para a indústria nacional. Os direcionamentos 

da nossa indústria devem ser definidos o antes 

possível, visto que a presença de robôs na nossa 

indústria ainda é muito limitada. Conforme a Inter-

national Federation of Robotics, a média de robôs 

no Brasil é de apenas 7,3 por 10 mil trabalhadores 

- muito abaixo da média de países mais avançados 

nesse assunto como a Alemanha, que conta com 

270 robôs a cada 10 mil trabalhadores.

Ainda não é possível fazer um prognóstico de 

como será a indústria do futuro, mas a Manufatura 

Avançada tem potencial para trazer mudanças e 

impactos significativos no comportamento ado-

tado pela indústria e sociedade. Seja revolução ou 

evolução, a única certeza é que a produção indus-

trial será muito mais eficiente e, embora o processo 

em direção à indústria da manufatura avançada 

possa levar cerca de 20 anos para se concretizar, 

será nos próximos 3 a 5 anos que se estabelecerão 

os avanços tecnológicos que definirão quem fica e 

quem saí do negócio.

UMA REVOLUÇÃO 
OU UMA EVOLUÇÃO
Fernando Eisele*

*Fernando Eisele é consultor da Abicalçados

OLHAR DE ESPECIALISTA
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“O ANO DE 2015 PODERIA 
TER SIDO PIOR”, AVALIA ABICALÇADOS

O  cenário desenhado no início de 2015, com uma 

crise política iminente e uma economia que so-

fria com a queda na demanda interna e com os solavancos 

proporcionados por uma crise macroeconômica puxada 

pela China era terrível. “O ano, certamente, não foi bom, 

mas poderia ter sido muito pior”, avalia o presidente-execu-

tivo da Abicalçados, Heitor Klein. Segundo o dirigente, mes-

mo a queda no varejo de calçados, que deve ficar próxima 

de 8% no ano, e a produção do setor despencando durante 

todo o ano, devendo fechar o período com queda de 7%, 

poderiam ter sido maiores, “não fosse pela expertise da in-

dústria calçadista no embate com as crises”.

Para o executivo, o quadro de queda no mercado inter-

no já era esperado, visto que a demanda vinha encolhen-

do desde o segundo semestre de 2014. “Não havia outro 

horizonte possível, com o desemprego em alta e a queda 

brusca na renda de um consumidor que já vinha endivida-

do”, explica Klein, ressaltando ainda a inflação, que acabou 

inibindo o consumo.

Exportações

As exportações de calçados também caíram ao longo de 

2015, porém tiveram uma recuperação nos últimos meses 

do ano, quando chegaram os embarques negociados com 

o dólar mais elevado, em julho e agosto. Mas neste quesito, 

ao menos, a expectativa é positiva para os calçadistas. Para 

Klein, a desvalorização do dólar já está sendo percebida nos 

registros, o que deve se acentuar ao longo de 2016. “O dó-

lar estável e valorizado, somado à recuperação de alguns 

mercados importantes para o produto brasileiro, devem ser 

fatores preponderantes para melhores resultados em 2016”, 

acrescenta o executivo.  

Por outro lado, a alta da moeda norte-americana 

também deve seguir influenciando na queda das im-

portações de calçados, o que acabando sendo positivo 

para as produtoras nacionais. “Vamos ter menos con-

corrência na sedução do parco potencial de consumo 

do brasileiro”, comenta.

Frutos

Segundo Klein, as empresas que, nas dificuldades para ex-

portações registradas nos últimos anos não abandonaram 

o mercado externo e seguiram com os embarques como 

parte de um posicionamento estratégico, devem colher 

melhores resultados ao longo de 2016. “Empresas que 

abandonaram os mercados internacionais por conta das 

dificuldades enfrentadas terão maior dificuldade na reto-

mada”, destaca, lembrando que, por isso, a entidade alerta 

que a exportação deve ser uma estratégia permanente da 

empresa e não um negócio ocasional.

Em 2016

Para 2016, Klein destaca que a tendência de queda no vare-

jo doméstico, especialmente no primeiro semestre, e incre-

mento das exportações de calçados deve continuar. “Temos 

uma situação política contaminando a economia brasileira 

e enquanto o problema não for resolvido vamos continuar 

parados, amargando mais perdas no varejo brasileiro”, afirma. 

Segundo o dirigente, somado aos problemas políticos 

e econômicos, está o clima. “Não tivemos os dois últimos 

invernos e os lojistas precisam desovar estoques. Arrisco a 

projetar que, se tivermos alguma melhora no mercado do-

méstico, só será a partir de setembro de 2016, isso se a si-

tuação política for resolvida e o consumidor brasileiro voltar 

a ter confiança para consumir”, acrescenta. “Já nas exporta-

ções, o dólar deverá garantir bons resultados”, conclui.

ABINOTÍCIAS

Prêmio Direções destaca processos sustentáveis de calçadistas

Pesquisa de consumo de calçados destaca cenário adverso e oportunidades

Sustentabilidade é muito mais do que um 

conceito que está na moda. Sustentabilidade 

é a chave para o futuro, para que as próximas 

gerações possam viver num mundo ambien-

talmente preservado e economicamente jus-

to. Esse é o motivo principal pelo qual a Abi-

calçados, quando criou o Prêmio Direções 

em 2013, colocou a categoria no escopo da 

premiação para calçadistas.

A 4ª edição do Prêmio Direções, que 

inscreve até o próximo dia 12 de fevereiro, 

irá premiar, além das categorias tradicio-

nais, o melhor case de Sustentabilidade, 

que pode ser inscrito por empresas no site 

www.premiodirecoes.com.br de forma gra-

tuita e sem burocracia.

Doações

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, destaca que desde sua concepção 

o Prêmio Direções teve como objetivo principal 

auxiliar não somente no desenvolvimento da 

indústria calçadista, através dos cases positivos, 

mas também o desenvolvimento social da co-

munidade em que está inserido. Desde a pri-

meira edição, o “ingresso” para a premiação tem 

sido alimentos não perecíveis, que são doados 

para a Associação Beneficente Evangélica da 

Floresta Imperial (Abefi), de Novo Hamburgo/

RS. “A Sustentabilidade é um conceito amplo, 

que envolve não somente a questão ambien-

tal, mas também econômica e social”, explica o 

gestor. “Se queremos premiar as empresas real-

mente sustentáveis, temos que dar o exemplo, 

inclusive, na organização do evento”, justifica.  

Tripé

Segundo Schlindwein, para a escolha do case 

de Sustentabilidade, a entidade trabalha o tri-

pé social, ambiental e de sustentação econô-

mica.  No ano passado, o projeto vencedor 

foi da Usaflex, empresa de Igrejinha/RS que 

adotou uma estrutura de governança corpo-

rativa com a criação de comitês multidiscipli-

nares e estratégicos para a criação de ações 

sociais, ambientais e educacionais.

Reta final para inscrições

Através do site www.premiodirecoes.com.

br, e de forma gratuita, a 4ª edição do Prê-

mio Direções Abicalçados inscreve até o dia 

12 de fevereiro. As categorias, que premiarão 

duas empresas – uma de micro/pequeno e 

outra de médio/grande portes -, são Gestão 

Industrial, Marketing, Design, Internacio-

nalização e Sustentabilidade. Também será 

premiado o jornalista com melhor matéria 

setorial escrita em 2015.

Conforme regulamento, cada empresa 

poderá se inscrever em até duas categorias. 

Em seguida, deverá enviar o case por escrito 

até o dia 31 de março. Nesta edição, a Abi-

calçados, como benefício para as empresas 

parceiras, prestará apoio na redação do case 

para associadas à entidade.

Assim como nos anos anteriores, os 

vencedores receberão troféu, permissão 

para uso do selo da respectiva edição, divul-

gação nos canais de comunicação do Prê-

mio e da Abicalçados, promoção na Revista 

Direções, onde serão divulgados os cases 

vencedores, e duas inscrições para o Curso 

Direções Abicalçados.

A 4ª edição do Prêmio Direções é uma 

promoção da Abicalçados com patrocínio da 

Braspress, Couromoda e Francal Feiras.

O cenário de recessão econômica, 

especialmente o desemprego e a 

queda na renda do brasileiro, afe-

taram diretamente o desempenho 

do varejo de calçados em 2015. Essa 

foi a conclusão da inédita pesqui-

sa “Painel de Consumidores Brasil”, 

encomendada pela Abicalçados e 

Associação Brasileira dos Lojistas de 

Artefatos e Calçados (Ablac) junto a 

Kantar Worldpanel. A apresentação 

do estudo ocorreu no último dia 

9 de janeiro, durante o Congresso 

Brasileiro do Calçado, no Expo Cen-

ter Norte, em São Paulo/SP. 

A executiva da Kantar Worldpa-

nel, Thais Ribeiro, conduziu a apre-

sentação, que mapeou o comporta-

mento de um universo de 48 milhões 

de lares brasileiros, o que representa 

mais de 90% do potencial de con-

sumo nacional. “Através de análises 

semanais, com as notas fiscais das 

compras, conseguimos levantar quais 

os produtos, quantas unidades, dias 

das compras, valores, entre outros as-

pectos”, explicou a executiva. 

Segundo ela, 2015 foi um ano 

desafiador, mas também de opor-

tunidades. A queda de quase 1% na 

renda da população foi determinan-

te para os números negativos do 

estudo. No ano de 2015, 77% dos 

lares compraram, ao menos, um par 

de calçados, sendo que o consumi-

dor foi às prateleiras do varejo de 

calçados, em média, 3,9 vezes no 

ano.  Já o preço médio do produ-

to comprado caiu 5,1% em relação 

a 2014 (para R$ 55,60). Os gastos 

totais, por sua vez, caíram 11% e a 

frequência de compra 4,8%. 

Recortes

Ainda conforme o levantamento, o 

segmento de calçados mais afetado 

foi o de femininos, com uma redução 

de 11,6% no volume de vendas em 

relação a 2014. Na sequência apa-

receram os setores de tênis (-10,4%), 

infantil (-7,7%), masculino (-5,2%) e de 

chinelos (-4%).  A pesquisa também 

destacou que o item presente vem 

galgando posições e já representa 

18% do consumo geral. “É um aspec-

to que pode ser mais explorado pelo 

varejo”, apontou Thaís.

No recorte por período de con-

sumo, o maior volume de compras 

foi verificado em dezembro (16,5% 

do total), seguido por novembro 

(9,2%), janeiro (8,4%), julho (8,4%) e 

maio (8,2%). “O demonstrativo apon-

ta oportunidades nas datas come-

morativas”, disse a pesquisadora. Já 

quando o assunto são as promo-

ções, os meses de maior destaque 

são janeiro, maio e setembro.

A pesquisa completa pode 

ser adquirida através do e-mail 

inteligencia@abicalcados.com.br.
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COUROMODA TEM RECORDE DE 
IMPORTADORES E ANIMA CALÇADISTAS

A Couromoda, maior feira de lança-

mentos das coleções de outono-

-inverno do setor calçadista da América 

Latina, animou os calçadistas, com des-

taque para os exportadores brasileiros. 

Com um dólar favorável, o preço do 

calçado ficou mais competitivo para o 

mercado internacional e resultou na vi-

sita de mais de mil importadores à feira 

paulista. Com mais de duas mil marcas 

expositoras, a mostra aconteceu entre os 

dias 10 e 13 de janeiro, no Expo Center 

Norte, em São Paulo/SP.

Segundo o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, o merca-

do internacional tem respondido à alta 

do dólar com incremento das compras. 

“Desde novembro do ano passado já 

viemos identificando uma melhora in-

teressante nas compras internacionais, 

o que foi impulsionado na Couromoda”, 

destacou.  Mesmo no âmbito domésti-

co, onde as expectativas não eram das 

mais positivas, o mercado mostrou um 

ânimo que contagiou os calçadistas e 

deve dar energia extra para as esteiras 

de produção ao longo do primeiro se-

mestre. “O mercado está reduzido, mas 

as empresas que investem em inovação 

e design sempre terão oportunidades”, 

acrescentou o executivo.

Qualificação

O presidente da Couromoda, Francisco 

Santos, ressaltou a qualificação dos vi-

sitantes nacionais, que apesar de terem 

vindo em menor número – a promotora 

estima uma queda na visitação na faixa 

de 5% em relação ao ano passado – fo-

ram mais qualificados e objetivos nos 

negócios. “Os compradores que vieram, 

compraram”, comentou o empresário, 

para quem o mercado reduzido deve for-

çar as indústrias rumo à inovação, movi-

mento que pode ser notado nas coleções 

apresentadas na feira paulista. “A econo-

mia brasileira passa por um rearranjo 

e as empresas precisam se adaptar ao 

novo mercado. O fabricante precisa ser 

rápido para oferecer novas opções para 

um consumidor com mais restrições”, 

destacou Santos. Já o mercado externo 

motivou o sorriso do empresário, que 

pretende dobrar o número de importa-

dores trazidos pela promotora no próxi-

mo ano. Segundo ele, neste ano foram 

trazidos 130 importadores, grande parte 

da América do Sul, número que deve do-

brar na feira de 2017.

Mercado externo

Registrando aumento de 40% nas expor-

tações ao longo de 2015, o gerente de 

exportação da Itapuã, Saulo Altoé, era a 

imagem do otimismo. “Desde agosto do 

ano passado, favorecidos pela cotação 

do dólar, viemos aumentando as expor-

tações tanto em volume como em dóla-

res”, contou. Segundo ele, a Couromoda 

serviu como uma vitrine para ampliar 

– muito – os negócios internacionais. 

“Aqui abrimos três novos mercados: Ín-

dia, Argentina e Paquistão”, disse Altoé, 

ressaltando que a feira foi muito aguarda-

da pelo setor de exportações da empre-

sa. “Dos importadores previstos para vir, 

vieram todos”, destacou.  E para encerrar 

a entrevista com ainda mais otimismo, 

o gerente projetou um incremento em 

mais 30% nas exportações para 2016.

Projetos

A 43ª edição da Couromoda teve partici-

pação importante de compradores e jor-

nalistas provenientes da China, Emirados 

Árabes, Estados Unidos, Espanha, Ho-

landa, Itália, França, Argentina e Colôm-

bia. O Projeto Comprador, realizado em 

conjunto pela Abicalçados e a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil), através 

do programa Brazilian Footwear, somou 

mais de US$ 4,7 milhões em negócios 

para os próximos meses. Já o Projeto 

Imagem, também realizado no âmbito 

do programa de apoio às exportações de 

calçados, trouxe jornalistas de oito veícu-

los internacionais do setor calçadista.

Representantes de alguns dos princi-

pais mercados mundiais para o calçado 

verde-amarelo estiveram na Couromo-

da. Participaram do Projeto Comprador 

importadores da China (Beijing HRS e 

Shanghai Figures Trade), Emirados Ára-

bes (Shoe Mart, Lulu Group,  Mostafawi e 

Italian Footwear Solution),  Estados Uni-

dos (Koko &  Palenki), Espanha (Calzados 

Vidal) e Holanda (Galleon  BF). “Além dos 

compradores chineses, trazidos pelo Bra-

zilian Footwear, trouxemos importadores  

prospectados através dos escritórios in-

ternacionais da Apex-Brasil que puderam 

conhecer - e comprar - calçado brasilei-

ro”, conta a gestora de Projetos da Abical-

çados, Roberta Ramos. 

O Projeto Imagem, por sua vez, trou-

xe jornalistas especializados no setor 

calçadista da Argentina (Serma e Cue-

roAmerica), Colômbia (Style America), 

França (Chausser Magazine e Shoe In-

telligence) e Itália (Fotoshoe, Moda Pelle 

e Ars Sutoria) .”A partir da participação, os 

jornalistas publicam matérias sobre o cal-

çado nacional nos respectivos mercados, 

o que concede ganhos de imagem ao 

produto nacional”, acrescenta a gestora.

A próxima edição da Couromoda 

será de 15 a 18 de janeiro de 2017, no 

Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Além dos projetos de promoção co-

mercial e de imagem, a entidade cal-

çadista promoveu mais uma edição 

do Talk Shoe, ciclo de palestras rápi-

das com especialistas do segmento 

que nesta oportunidade trouxe al-

guns dos cases vencedores do Prê-

mio Direções Abicalçados 2015. 

No primeiro dia, 11, o destaque 

foi Sustentabilidade e Design.  O 

tema Gamefication, em português 

conhecido como gameficação,  foi 

explorado pelo professor de Pós-Gra-

duação e MBA da ESPM-Sul, Artur 

Vasconcellos. Segundo ele, o desen-

volvimento do fenômeno no mundo 

tem o  objetivo de despertar o maior 

engajamento dos consumidores. 

“Nosso maior desafio hoje é ser rele-

vante para o consumidor”, pontuou 

o profissional, destacando que, em 

uma sociedade onde os produtos 

estão tão parecidos, caindo em uma 

“vala comum”, a gameficação ajuda a 

marca a se diferenciar e a criar uma 

conexão emocional com o público-

-alvo.  Na sequência, o gestor de Pro-

duto e Marketing da Kidy Calçados, 

André Henz, articulou sobre o case 

de sucesso Kidy Game, vencedor do 

Prêmio Direções na categoria Design. 

O produto consiste em um tênis com 

um chip acoplado e que permite que 

a criança jogue videogames através 

dos movimentos corporais. 

Ainda no dia 11, o público pre-

sente foi brindado com apresenta-

ções sobre Design Estratégico, con-

duzida pela professora da ESPM-Sul 

Adriana Galli Velho, e do case Desta-

que Sustentabilidade do Prêmio Dire-

ções 2015, da Usaflex. 

Automação

O dia 12 iniciou abordando os desa-

fios da automação e gestão de infor-

mação nos processos de venda. Mi-

nistrada pelo professor da ESPM-Sul 

e consultor de marketing e vendas, 

Lucio de Carli, a palestra evidenciou 

as perspectivas favoráveis de co-

mércio no Brasil, mesmo diante dos 

períodos de crise. Conforme Carli, 

os “bolsões de consumo” – onde se 

concentra o maior crescimento do 

varejo -, se encontra no interior, e 

não nas grandes capitais e metrópo-

les. Além disso, o especialista indicou 

que os lojistas devem concentrar os 

esforços no ponto de venda, “pois 

lá é onde conseguimos uma nova 

performance e conquista de mer-

cado”. Para tanto, Carli pontuou 

que é necessária disponibilidade no 

ponto de venda, ou seja: as novi-

dades devem chegar sempre antes 

da concorrência. Visibilidade, preço 

conectado ao valor da marca, ges-

tão de estoque eficiente e branding 

– processo de percepção de novas 

tendências -, foram pontos salien-

tados pelo consultor, objetivando 

exemplificar estratégias fundamen-

tais para incrementar os negócios.

Em seguida, o gerente de TI da 

Via Marte, Ivair Kauzmann, apresen-

tou o case de otimização logística da 

empresa ganhador do Prêmio Dire-

ções em 2015. O gestor lembrou que 

o projeto é amplo e iniciou em 2003, 

abrangendo toda a cadeia calçadista 

– desde o fabricante até o lojista. A 

operação tem como base uma me-

todologia global, que independe de 

um sistema específico e faz com que 

os produtos possam ser reconheci-

dos e comercializados em nível in-

ternacional através da tecnologia do 

código de barras. “Os lojistas querem 

novidades constantes. A variedade 

de produtos aumentou e os pedidos 

estão menores e mais frequentes”, 

frisou Kauzmann, analisando o com-

portamento do segmento e pontu-

ando a importância da agilidade na 

entrega e da minimização de falhas 

nesse processo. Sobre os resultados 

obtidos com a implementação do 

método, o gerente pontua a exatidão 

no controle da produção e do esto-

que, a precisão entre o controle físico 

e virtual e eliminação de reentregas 

por erros de despacho. Com a im-

plementação do sistema, a empresa 

chegou a reduzir mais de R$ 500 mil 

em custos num ano. 

Finalizando a maratona de apre-

sentações do Talk Shoe, foi realizada 

palestra sobre tendências em Marke-

ting, conduzida pelo coordenador 

dos cursos de Pós-Graduação e pro-

fessor da ESPM-Sul, Genaro Galli. 

O Talk Shoe foi patrocinado pela 

Couromoda e Francal Feiras e contou 

com o apoio da ESPM-Sul.  

Talk Shoe apresenta cases do Prêmio Direções

Abicalçados participou da mostra com projetos de desenvolvimento e de promoção comercial e de imagem

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

MÊS DE AGENDA CHEIA 
PARA CALÇADISTAS 
NACIONAIS

Fevereiro reserva boas expectativas para as empresas brasileiras que 

investem no mercado externo. Neste mês ocorrem algumas das 

principais plataformas comerciais do mundo e o programa de in-

centivo às exportações realizado entre a Abicalçados e Agência Bra-

sileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 

Brazilian Footwear, é claro, marca presença apoiando dezenas de 

marcas de calçados do País.

Colômbia | 2 a 4 de fevereiro

A primeira parada no roteiro de feiras é em Bogotá, na Co-

lômbia, onde ocorre a IFLS – International Footwear and 

Leather Show, de 2 a 4 de fevereiro. Na mostra, as 28 marcas 

de calçados do Brasil participam do Export Thinking, ação do 

programa Brazilian Footwear que busca, além da geração de 

negócios, a capacitação para as exportações por meio de um 

Seminário Preparatório e um serviço de matchmaking. Além disso, 

no mesmo dia do Seminário, que ocorre um dia antes do início da feira, será realizado o 

Photocall, evento de relacionamento com a imprensa local que contará com a partici-

pação das marcas Andacco, Bibi, Itapuã, New Face, Vizzano, Beira Rio, Moleca, Moleki-

nha, Modare, Klin e Pampili. 

Sexto maior destino dos calçados brasileiros, a Colômbia importou, em 2015, cerca 

de 8 milhões de pares, o que garante hoje ao Brasil o segundo lugar no ranking de for-

necedores de calçados à Colômbia. Também participam da IFLS as marcas Malu Super 

Comfort, Território Nacional, Pegada, Pé com Pé, Kidy, Ramarim, Comfortflex, Whoop, 

Usaflex, Via Scarpa, Scarpinha, Grendha, Rider, Cartago, Ipanema, Zaxy e Grendene Kids.

Alemanha | 10 a 12 de fevereiro

O Export Thinking Alemanha leva 25 marcas para a GDS – 

Global Destination for Shoes and Accessories, que ocorre de 

10 a 12 de fevereiro em Düsseldorf, Alemanha. No seminário 

preparatório, marcado para o dia que antecede a feira, os 

expositores nacionais poderão conhecer mais sobre as ten-

dências de moda e de consumo, com Claudia Schulz, relações 

públicas do Deutsches Schuh Institut, e sobre o mercado e o pro-

cesso de compra das cooperativas alemãs, com o Niek Jansen, CEO do Rexor Group. 

Paralelo ao seminário ocorre o Photocall, evento de relacionamento com a imprensa 

local que terá as marcas Anatomic & Co, Moema, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Beira 

Rio, Vizzano, Molekinha, Moleca, Modare, Piccadilly, Lilybi, Democrata, Via Scarpa e 

Stéphanie Classic. 

Além das marcas participantes do Photocall, estarão na GDS com apoio do Brazi-

lian Footwear as marcas Sapatoterapia, Wirth, Ramarim, Comfortflex, Whoop, Suzana 

Santos, Renata Mello, Art´s Brasil, e Toni Salloum. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

Os quatro dias da Expo Riva Schuh 

apontaram para dias melhores 

para as empresas de calçados do 

Brasil que fazem o dever de casa 

com planejamento e estratégia de 

mercado. Com a cotação da mo-

eda norte-americana em alta, o 

investimento contínuo na expor-

tação começa a render frutos e se 

mostra como uma saída para con-

tornar os problemas na economia 

doméstica. Os resultados podem 

ser vistos nos números das 28 

marcas nacionais que estiveram 

na feira de Riva Del Garda, na Itá-

lia, entre os dias 16 e 19 de janeiro. 

Foram 465 contatos comerciais, 

sendo 213 deles novos, de 57 dife-

rentes países. Itália, Israel, Estados 

Unidos, França, Inglaterra, Grécia, 

Polônia, Espanha e Portugal lide-

ram a lista de visitas às empresas 

apoiadas pelo Brazilian Footwear.

“Todos os números obtidos 

durante a feira nos mostram que 

os compradores estão retornando 

e redescobrindo os nossos produ-

tos”, frisa Ruísa Scheffel, analista de 

Promoção Comercial da Abicalça-

dos. Na pesquisa realizada com os 

expositores brasileiros no último 

dia da mostra, os resultados mos-

traram uma edição exitosa. As 28 

marcas fecharam US$ 2,2 milhões 

em negócios durante o evento, 

contra os US$ 970 mil realizados na 

edição de janeiro do ano passado. 

A expectativa para os próximos seis 

meses é de alcançar cifras de US$ 

19 milhões em decorrência da feira. 

A taxa de câmbio favorável é 

vista como um dos principais fa-

tores atribuídos ao sucesso dos 

brasileiros em terras italianas. “Os 

clientes estão voltando a comprar 

do Brasil, nossos preços estão mais 

competitivos e, com isso, a procu-

ra pelo nosso calçado aumentou. 

Foi uma feira excelente, que nos 

deu a oportunidade de conquistar 

novos clientes com uma moda rá-

pida e preços acessíveis”, conside-

ra Henrique Galhego, gerente de 

exportação da Tabita.

Para Juliano Fontes, gerente de 

exportação da marca Pegada, a fei-

ra superou as expectativas e serviu 

para abrir o mercado de Israel, além 

de fazer a manutenção de clientes. 

“A Expo Riva Schuh é conhecida 

por ser uma feira de amostras e, 

nesta edição, estamos saindo com 

pedidos efetivados. Este é um sinal 

de que o ano será melhor, especial-

mente por estarmos com preços 

mais competitivos.”

Participaram 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, Tabi-

ta, Pampili, Cravo & Canela, Jorge 

Bischoff, Loucos & Santos, Rama-

rim, Comfortflex, Whoop, Sollu e 

Stéphanie Classic.

Calçado brasileiro redescoberto em Riva

Itália | 14 a 17 de fevereiro

As expectativas são positivas para a participação de 68 marcas 

calçadistas brasileiras em uma das mais importantes feiras inter-

nacionais do setor, a theMicam, que ocorre entre os dias 14 e 17 

de fevereiro em Milão, Itália. Em estandes individuais que ocupam 

um espaço total de mais de 1,3 mil metros quadrados, as marcas 

nacionais prometem fazer bonito com a taxa cambial mais favorável 

do que na feira realizada no ano passado, quando foram totalizados 

mais de US$ 8,4 milhões em negócios imediatos.  Antecedendo a participação na feira, no 

dia 13, o projeto Export Thinking promove o seminário “Como construir uma coleção para 

conseguir o equilíbrio econômico da empresa?”. Ministrada pelo executivo da Diomedea, 

Enrico Cietta, a palestra trará aspectos como novas formas de consumo, riscos na produção e 

criação de coleções, economia criativa, entre outros.

Participam da theMicam as marcas Anatomic & Co, Moema, Boaonda, Cherry by Boa-

onda, Laís Romani, Carrano, Cecconello, Democrata, Kildare, Dumond, Capodarte, Madeira 

Brasil, Verofatto, Sapatoterapia, Werner, Vizzano, Beira Rio, Moleca, Molekinha, Modare, Sollu, 

Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Tabita, Paolo Sesto, Capelli Rossi, Usaflex, Stéphanie Classic, 

Andacco, Freeway Easywear, Itapuã, New Face, Itsandal, Piccadilly, Lilybi, Ramarim, Comfor-

tflex, Whoop, Radamés, Kontatto, Savelli, Pegada, Toni Salloum, Ortopé, Steps on Green, Teresa 

Gureg, Francajel, Frattina, Suzana Santos, Renata Mello, Bibi, Bebecê, Ferracini, Tanara Brasil, 

Kolosh Brasil, Via Scarpa, Jorge Bischoff, Loucos & Santos, Ala, Zatz, Sândalo, Clave de Fá, 

Guilhermina, Raphaella Booz, Luz da Lua e Cristófoli.

Estados Unidos | 16 a 18 de fevereiro

Com o objetivo de buscar e consolidar seu espaço nos Es-

tados Unidos, principal destino dos calçados brasileiros, 31 

marcas calçadistas nacionais apresentam as suas novida-

des na feira FN Platform, que ocorre de 16 a 18 de fevereiro 

em Las Vegas, Estados Unidos. Como parte da ação Export 

Thinking Estados Unidos, as empresas participam ainda de 

um seminário preparatório no dia anterior à mostra. 

Além disso, as marcas brasileiras terão a oportunidade de participar de um 

evento de relacionamento com a imprensa e compradores promovido pelo Bra-

zilian Footwear dentro do espaço da feira. O Cocktail Hour, que acontece no dia 

17, a partir das 16h30, levará um pouco da cultura e da gastronomia do Brasil à 

plataforma comercial norte americana, apresentando ainda todas as marcas verde-

-amarelas presentes na mostra.

Participam da edição de fevereiro da FN Platform as marcas Rider, Grendha, 

Zaxy, Ipanema, Anatomic & Co, Moema, Schutz, Pampili, Boaonda, Sapatoterapia, 

Amazonas Sandals, Stéphanie Classic, Carrano, Ferracini, Dumond, Capodarte, 

Pimpolho, West Coast, Cravo & Canela, Malu Super Comfort, Território Nacional, 

Raphaella Booz, Usaflex, Via Scarpa, Pegada, Ferri, D-Frent, Itapuã, New Face, 

Itsandal e Vicenza.
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Conforme dados elaborados pela Abicalça-

dos, em dezembro de 2015 o embarque de 

17,6 milhões de pares gerou US$ 119,57 mi-

lhões, resultado 60% superior ao auferido 

em novembro (US$ 74,68 milhões) e 0,3% 

melhor do que o registro do mesmo mês de 

2014 (US$ 119,24 milhões). Com isso o ano 

de 2015 fechou com o embarque de 124 

milhões de pares por US$ 960,4 milhões, 

quedas de 4,2% em volume e 10% em recei-

ta na relação com 2014.

As importações também caíram. Com 

o dólar valorizado, os produtos importados 

ficaram menos competitivos no varejo  na-

cional, o que ajudou as produtoras brasilei-

ras de calçados. ”Talvez tenha sido a notícia 

mais positiva do ano”, avalia o presidente-

-executivo da Abicalçados, Heitor Klein. 

No ano passado entraram no Brasil 33,26 

milhões de pares por US$ 481 milhões, nú-

meros inferiores 9,6% em volume e 14,3% 

em dólares na relação com 2014. As im-

portações registraram queda no recorte de 

dezembro, quando entraram no Brasil 1,26 

milhão de pares pelos quais foram pagos 

US$ 19,43 milhões, número 43% inferior ao 

registrado no mesmo mês de 2014. 

Em 2015, o principal destino do calça-

do verde-amarelo foi os Estados Unidos, 

para onde foram embarcados 11,76 milhões 

de pares por US$ 191,87 milhões, número 

0,9% inferior ao do ano anterior. “Nos últi-

mos meses do ano os Estados Unidos ti-

veram incremento significativo de mais de 

30% na relação com os resultados de 2014. 

O fato é explicado pelo dólar valorizado 

e também pela recuperação do mercado 

norte-americano”, comemora Klein.

 O segundo destino do calçado brasi-

leiro foi a Argentina, que apesar da sua cri-

se econômica comprou 8 milhões de pares 

por US$ 67,48 milhões, 17,4% menos do que 

em 2014. Na terceira posição entre os des-

tinos apareceu a França. Ao longo do ano 

passado os franceses consumiram 8,46 mi-

lhões de pares por US$ 55 milhões, 21,6% 

menos do que em 2014.

Em partes de calçados a importação 

também diminuiu tanto em dezembro 

como no acumulado de 2015. No mês pas-

sado entraram no País o equivalente a US$ 

3 milhões em calçados desmontados – pal-

milhas, saltos, cabedais etc - , 40,7% menos 

do que no mesmo mês de 2014. Com isso o 

ano fechou acumulando US$ 57,5 milhões 

em importações de partes de calçados, 23% 

menos do que em 2014.

50+ INFLUENTES 
DO CALÇADO PREMIA 
EMPRESÁRIOS DO SETOR

O terceiro dia da Couromoda, 12 de janeiro, foi marcado por uma premia-

ção inédita. Trata-se do evento 50+ Influentes do Calçado | Indústria e 

Varejo, promovido pelo jornal Exclusivo, revista Lançamentos e Couromoda. 

Com o objetivo de homenagear os nomes mais fortes da indústria nacional, foi 

feita uma votação através de voto popular, e, assim, foram escolhidos os repre-

sentantes de cada categoria.

A premiação condecorou as seguintes categorias:

Dados preliminares do MDIC 
apontam que a recuperação dos 
embarques foi, mais uma vez, 
protelada. No mês de janeiro 
os calçadistas embarcaram o 

equivalente a US$ 69,3 milhões, 
número 4,1% menor do que o 

registro do primeiro mês de 2015 
(US$ 72,3 milhões).

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - DEZ 2014: US$ 387 MILHÕES

JAN - DEZ 2015: US$ 370 MILHÕES

VARIAÇÃO:  -4,4%

CE
CEARÁ

JAN - DEZ 2014: US$ 310,6 MILHÕES

JAN - DEZ 2015: US$ 263 MILHÕES

VARIAÇÃO: -15,3%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - DEZ 2014: US$ 145 MILHÕES

JAN - DEZ 2015: US$ 122,6 MILHÕES

VARIAÇÃO: -15,4%

VARIAÇÃO: -10% 

JAN - DEZ 2014:
 US$ 1,067 BILHÃO  US$ 960,4 MILHÕES

JAN - DEZ 2015:

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

VIETNÃ
JAN - DEZ 2014: US$ 323,47 MILHÕES

JAN - DEZ 2015: US$ 260,52 MILHÕES

VARIAÇÃO: -19,5%

INDONÉSIA
JAN - DEZ 2014: US$ 111,83 MILHÕES

JAN - DEZ 2015: US$ 116 MILHÕES

VARIAÇÃO: 3,8%

CHINA

TOTAL

JAN - DEZ 2014: US$ 53 MILHÕES

JAN - DEZ 2015: US$ 45,9MILHÕES

VARIAÇÃO: -13,5%

VARIAÇÃO: -14,3% 

JAN - DEZ 2014:
 US$ 561,28 MILHÕES  US$ 481 MILHÕES

JAN - DEZ 2015:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

Ano encerra em recuperação para exportadores de calçados

LISTA DOS PREMIADOS*

CATEGORIA DISTINÇÃO 

Alexandre Birman (Alexandre Birman) 

Distinção – Design

Marlin Kohlrausch  (Bibi) 

Distinção – Sustentabilidade

Carlos Alberto Mestriner (Klin) 

Distinção – Tecnologia

Ricardo Vianna (Havaianas) 

Distinção – Marca Internacional

Guilherme Afif Domingos (Sebrae Nacional) 

Distinção – Apoio Institucional

CATEGORIA INDÚSTRIA –ESPORTIVOS 

Altamir Breda (Converse All Star) 

Milton de Souza (Diadora) 

Adalberto Leist (Paquetá) 

Pedro Bartelle (Olympikus) 

Gumercindo Moraes Neto (Asics)

CATEGORIA INDÚSTRIA – FEMININOS 

Alexandre Birman (Arezzo) 

Romeu Lehnen (Dakota) 

Almir Santos (Suzana Santos) 

Wilson Gontijo (Fio de Ouro) 

Cristine Grings Nogueira (Piccadilly Company)

CATEGORIA INDÚSTRIA – INFANTIS 

Carlos Alberto Mestriner (Klin) 

Marlin Kohlrausch  (Bibi) 

Hermínio dos Santos (Contramão) 

Sérgio Gracia (Kidy) 

José Luiz Diel (Diversão)

CATEGORIA INDÚSTRIA – MASCULINOS 

Astor Ranft (Pegada) 

Urias Cintra (Democrata) 

Carlos Paganini (Itapuã) 

Valter Cintra (Rafarillo) 

Raul Klein (Kildare)

*Confira os nomes dos 25 homenageados na categoria VAREJO no site www.abicalcados.com.br.
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ABI ENTREVISTA

EXPORTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DA EMPRESA
N esta primeira edição do 

Abi Entrevista, a convi-

dada é a gestora de Projetos da 

Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil), Mariana Gomes. 

A profissional, que acompanha 

a execução do programa de 

apoio às exportações de calça-

dos, Brazilian Footwear, ressalta 

a importância de se adotar a ex-

portação como estratégia per-

manente da empresa e iniciati-

vas de reconhecimento como 

o Prêmio Direções Abicalçados, 

que inscreve cases de sucesso do setor até 12 de fevereiro. 

Abi - Atualmente, com o câmbio favorável, muitas em-

presas têm se voltado para o mercado internacional, 

algumas ainda despreparadas. Qual a importância de 

buscar a qualificação e adotar a exportação como uma 

estratégia permanente da empresa?

Mariana Gomes - Adotar a exportação como estratégia 

significa entender que o sucesso no mercado internacio-

nal muitas vezes significa um investimento com retorno no 

longo prazo. Significa que a empresa precisa se preparar, 

muitas vezes tendo que adaptar sua estrutura interna, para 

atender às exigências dos compradores internacionais. Sig-

nifica entender o comportamento, o poder e o interesse de 

compra do mercado comprador e planejar sua entrada e 

manutenção neste mercado de maneira estruturada. Ado-

tar a exportação como estratégia é aumentar a competiti-

vidade da empresa e garantir sua sustentabilidade e per-

manência no mercado internacional, ficando assim menos 

vulnerável durante os períodos de instabilidade econômi-

ca. Adotar a exportação como estratégia é também contri-

buir para a construção e fortale-

cimento da imagem brasileira lá 

fora, certificando o Brasil como 

importante player internacional, 

que entrega responsabilidade e 

qualidade, potencializando o ga-

nho de todas as empresas que se 

voltarem também para o merca-

do internacional. 

Abi - Na sua opinião, quais os 

principais benefícios das em-

presas apoiadas pelo programa 

de apoio às exportações Bra-

zilian Footwear em termos de 

promoção comercial e de imagem além-fronteiras? Por 

que essas empresas têm mais chances de sucesso no 

mercado internacional?

Mariana - As ações de promoção comercial e de imagem 

do Brazilian Footwear estão embasadas em estratégias 

de acesso e manutenção de mercados internacionais, 

além de estarem estruturadas atualmente de acordo 

com a maturidade exporta-

dora de cada empresa parti-

cipante do programa. Dessa 

maneira, o Brazilian Footwear 

oferece às empresas respos-

tas como os mercados ide-

ais para iniciar a atividade 

exportadora aos iniciantes, e 

ainda, como fazê-lo. O prin-

cipal benefício para as em-

presas apoiadas pelo Brazilian 

Footwear é o investimento 

nas ações certas, com maior 

potencial de retorno.

Abi - O Prêmio Direções Abicalçados possui uma ca-

tegoria específica para empresas com melhores cases 

de Internacionalização. Qual a importância de uma 

premiação específica nesse sentido?

Mariana - Premiar as empresas com os melhores ca-

ses de Internacionalização é reconhecer a importân-

cia de formular e praticar uma estratégia para a entra-

da no mercado internacional. O Prêmio Direções da 

Abicalçados, ao reconhecer os melhores cases nessa 

categoria, estimula as empresas que já colhem os fru-

tos dessa iniciativa, além de gerar exemplos e sensibi-

lizar empresas iniciantes para a entrada no mercado 

internacional como forma de aumento da competiti-

vidade do setor.

Abi - Qual a importância do engajamento das empre-

sas apoiadas pelo Brazilian Footwear no Prêmio? Você 

acredita que as empresas do Programa, de uma maneira 

geral, possuem cases fortes para angariar a premiação?

Mariana - As empresas hoje apoiadas pelo Brazilian 

Footwear possuem diversos cases totalmente dignos de 

participarem do Prêmio Direções. São exemplos de suces-

so, de estratégias internacionais 

bem formuladas, de inovação e 

criatividade. Participar do Prê-

mio Direções e ter a possibilida-

de de divulgar esses cases para 

todo o setor é não só valorizar a 

própria empresa, premiando os 

dirigentes e a equipe responsá-

vel por esse sucesso e manter o 

ritmo, mas também contribuir 

para a sensibilização e fortale-

cimento do setor dentro das 

melhores práticas de acesso a 

mercados internacionais.

GARANTA
SUA INSCRIÇÃO
ATÉ 12 FEVEREIRO

Inscrições  pelo site: WWW.PREMIODIRECOES.COM.BR

Que tal contar seu case 
de sucesso, ser premiado 
e ainda ser visto como 
referência para indústria 
calçadista?

MARKETING 

GESTÃO INDUSTRIAL

DESIGN

INTERNACIONALIZAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

JORNALISTA

“Adotar a exportação como 
estratégia significa entender 
que o sucesso no mercado 
internacional muitas vezes 

significa um investimento com 
retorno no longo prazo” 

Mariana Gomes,  
gestora de Projetos da Apex-Brasil


