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LIMITE DE CRÉDITO PARA 
EXPORTADOR FICA MENOR

PRÊMIO DIREÇÕES SERÁ ENTREGUE 
NO DIA 28 DE ABRIL

THEMICAM GERA US$ 11 MILHÕES 
PARA MARCAS BRASILEIRAS

No dia 1º de março o Curso Técnico em Calçado do 

Centro Tecnológico do Calçado do Senai, em Novo 

Hamburgo/RS, abriu suas portas para uma turma de 

33 alunos. A última turma havia sido formada em 

2011, e, desde lá, mesmo com inscrições abertas, a 

procura era pequena, sem possibilidade de abertura 

de novas turmas.  A extinção do curso havia sido 

cogitada, o que mobilizou o setor calçadista, inclu-

sive a Abicalçados, que reconhece a importância do 

curso para o segmento.  O Curso prepara para atua-

ção em diferentes áreas de uma empresa e tem 1,2 

mil horas divididas em dois anos de estudos. Mais 

informações sobre os cursos pelo telefone 51 3594-

2720 ou e-mail ctccalcado@senairs.org.br.

As exportações de bens e serviços cresceram 6,1% 

em 2015. Este foi um dos poucos dados positivos 

do balanço sobre a economia brasileira divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE). Outro dado da balança comercial revela 

que as importações de bens e serviços fecharam  

o ano passado com retração de 14,3%. De acordo 

com o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) teve 

queda de 3,8% em 2015, a maior desde o início da 

série histórica atual, iniciada em 1996. Em valo-

res correntes, o PIB fechou o ano passado em R$ 

5,904 trilhões. Os dados divulgados indicam, entre 

outras, quedas significativas na Indústria (6,2% ) e 

nos serviços (2,7%). O único setor avaliado que re-

gistrou crescimento no período foi a agropecuária, 

com crescimento de 1,8%.

EMPRESÁRIOS ESTÃO 
MENOS PESSIMISTAS 

CURSO TÉCNICO 
DO SENAI TEM AULA 

INAUGURAL

PIB BRASILEIRO 
CAI 3,8%

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 

cresceu 1,1 ponto de dezembro a fevereiro – 0,6 pon-

to em janeiro e 0,5 ponto em fevereiro – e atingiu 37,1 

pontos em fevereiro. No entanto, se mantém 17,6 pon-

tos inferior à média histórica de 54,7 pontos. Os dados 

são da pesquisa divulgada pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI). O ICEI varia de zero a cem. Quanto 

mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminado é 

o pessimismo. Desde outubro de 2015, houve alta de 

2,1 pontos no indicador. Conforme o levantamento, está 

em curso uma trajetória de crescimento do ICEI, mas 

ainda é cedo para afirmar que haverá uma reversão no 

quadro de confiança. “O índice permanece muito baixo: 

12,9 pontos abaixo da linha divisória entre confiança e 

falta de confiança”, destaca a pesquisa. Esta edição do 

Índice de Confiança do Empresário Industrial foi feita 

com 3 mil empresas entre 1º e 18 de fevereiro. 

Sobretaxa ao calçados importados da China passa a ser de US$ 10,22 
por par e será aplicada a partir de março de 2016. Página 3

VITÓRIA PARA OS 
CALÇADISTAS! 
ANTIDUMPING 
CONTRA O CALÇADO 
CHINÊS É ESTENDIDO 
POR MAIS CINCO ANOS
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A vitória representada pela extensão do anti-

dumping por mais cinco anos não é somente da 

Abicalçados. Em meados de 2008, quando inicia-

mos o processo para tentar barrar as importações 

chinesas que inundavam o mercado brasileiro, já 

começávamos a aglutinar apoios das mais diver-

sas camadas da sociedade, de lideranças políticas, 

passando por empresários e sindicatos dos traba-

lhadores. O sentimento era de união não somente 

em prol do setor calçadista, mas dos mais de 300 

mil postos de trabalho gerados diretamente, isso 

sem contar os empregos indiretos. A sociedade 

brasileira entendeu a necessidade de defender a 

produção nacional!

Depois de quase dois anos e um processo de 

relatório de 40 mil páginas, conseguimos com-

provar a prática de dumping nas exportações 

chinesas de calçados e a aplicação de uma so-

bretaxa de US$ 12,47 por par importado da China 

a partir de setembro de 2009. Mesmo de forma 

provisória, por seis meses, a ferramenta possibi-

litou a recuperação de 40 mil postos de trabalho 

no setor, uma resposta rápida de uma atividade 

intensiva em mão de obra e que estava sendo 

destruída pela importação predatória do produto 

asiático. Ainda com o apoio dos agentes políti-

cos, econômicos e sociais, em março de 2010, foi 

decretada a renovação do antidumping por mais 

cinco anos, agora no valor de US$ 13,85 por par 

importado da China.

 Em novembro de 2014, protocolamos o pe-

dido para a revisão do direito antidumping, que 

venceria em março do ano seguinte. Aceito pelo 

Departamento de Defesa Comercial do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-

rior (Decom/MDIC), o processo foi aberto visando 

sua renovação. Neste ínterim, recebemos apoios 

dos diversos parlamentares, atores políticos, ins-

tituições coirmãs, empresários e trabalhadores 

do setor, que mais uma vez engrossaram o coro 

em favor da renovação do direito antidumping e 

pela preservação das indústrias nacionais e dos 

milhares de empregos gerados pela atividade. Em 

setembro do ano passado, em um parecer irre-

tocável pela qualidade técnica da investigação, 

o Decom apontou que a prática de dumping das 

exportações de calçados chineses e a ameaça de 

dano à indústria nacional permaneciam as mes-

mas de cinco anos atrás.

 Finalmente, em março deste ano (leia maté-

ria na página 3), a extensão do direito antidum-

ping foi aprovada pelo colegiado da Camex – 

composto pelos ministérios do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, da Fazenda, das Re-

lações Exteriores, do Planejamento, da Agricultu-

ra, do Desenvolvimento Agrário e pela Casa Civil.

 A par de nosso reconhecimento pela qua-

lidade técnica da investigação conduzida pelo 

Decom, é importante destacar a união dos em-

presários calçadistas em torno da causa, o apoio 

das instituições coirmãs e o engajamento dos 

integrantes da Bancada Parlamentar do Setor 

Calçadista, assim como a firme decisão dos in-

tegrantes da Câmara de Comércio Exterior (Ca-

mex) que sustentou o lúcido parecer do departa-

mento de defesa comercial.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
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União em prol do antidumping
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ABI NA MÍDIA

Setor calçadista perde cerca 

de 70 vagas formais de 

trabalho por dia

Mesmo com o início de 

retomada nas exportações, 

as fabricantes de calçados 

perderam 25 mil postos de 

trabalho em 2015. Um ano 

antes, elas empregavam 

309 mil pessoas, número 

que caiu 8%. No Rio Gran-

de do Sul, que representa 

37,7% da mão de obra 

contratada pelo segmento, 

a retração foi de 6,6% em 

relação a 2014. Em São 

Paulo (15%das vagas),a 

baixa foi ainda maior: ficou 

em 14,8%, pelos dados do 

Caged. “Por ser mais foca-

da na produção para o pú-

blico masculino, a indústria 

paulista se comporta de 

maneira menos dinâmi-

ca”, explica Heitor Klein, 

presidente da Abicalçados 

(entidade do setor). 

O ano de 2016 na cabeça do 

empresário

O que começou como leve 

dor de cabeça há alguns 

anos, quando apareceram 

os primeiros sintomas de 

desaceleração na atividade 

econômica, tornou-se em 

2016 enxaqueca bastante in-

cômoda para todos e a uma 

categoria específica, os em-

presários, que acabam defi-

nindo investimentos capazes 

de gerar empregos no país. 

A ZH ouviu executivos que 

atuam no cenário nacional, 

em diversos setores, sobre 

o panorama atual e as pers-

pectivas para os próximos 

meses. – A crise econômica 

não é nativa da iniciativa 

privada, vem de Brasília. As 

empresas não podem parar, 

com o risco de serem engoli-

das pela concorrência, mas é 

difícil escolher o movimento 

mais adequado quando o 

terreno é arenoso – resume 

Heitor Klein, presidente da 

Abicalçados.

Câmbio é luz no fim do 

túnel para setores como 

celulose, têxtil e calçados

Um dos símbolos do 

processo de desindustria-

lização do país, o setor 

têxtil e de confecções 

deve crescer 5% em 2016. 

Após cair 4% em 2015, o 

faturamento da indústria 

deve voltar ao nível de 

2014 graças à alta das 

exportações e à queda das 

importações. As indústrias 

viram a situação começar 

a se inverter a partir das 

negociações da coleção 

primavera/verão. [...] Ape-

sar da queda de 10% em 

2015 nas receitas externas, 

a perspectiva do semestre 

passado aponta para au-

mentos superiores a 30% 

em 2016.  “A alta do dólar 

proporciona um preço 

mais competitivo para o 

calçado”, diz Heitor Klein, 

presidente da Abicalçados 

(associação do setor). 
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HORADO CAFÉ

Na gaúcha Calçados Bi-
bi, o corte de vagas foi evi-
tado com a revisão de pro-
cessos. “Olhamos da por-
teiraparadentro.Cortamos
algunscustos,melhoramos
métodosdeprodução”,diz
Marlin Kohlrausch, presi-
dente da empresa.
Amarcaplanejaabriraté

26 lojas neste ano, de fran-
quias a unidades próprias,
sobretudo nas regiões Sul
eNordeste, eaempresade-
ve crescer 7% em fatura-
mento, contra alta de 5%
no ano anterior.
“A procura por novos

franqueados tem, de fato,
sido umpoucomenor nes-
te ano em relação a anos
anteriores. Mas a gente já
passoupor tantascrisespa-
recidas com essa, não
adianta lamentar.”

A empresa espera agora
aumentar o volume de ex-
portações à Argentina, be-
neficiada pela nova políti-
ca de “boa vizinhança” do
governo do presidente
Mauricio Macri, eleito no
fim do ano passado.
Atualmente, cerca de

27%daproduçãoda calça-
dista vão para o mercado
internacional, e 10% do
que é exportado têm a Ar-
gentina como destino.

1.500
é o número de funcionários
nas fábricas da Calçados Bibi
—uma no Rio Grande do Sul
e outra na Bahia

R$ 500 MIL
é o investimentomínimo
estimado para abrir uma
franquia damarca

SEM PASSO EM FALSO

Setor calçadista perde cerca de 70
vagas formais de trabalho por dia
Mesmo com o início de re-

tomada nas exportações, as
fabricantes de calçados per-
deram25mil postosde traba-
lho em 2015. Um ano antes,
elasempregavam309milpes-
soas, número que caiu 8%.
NoRioGrande do Sul, que

representa 37,7% da mão de
obracontratadapelosegmen-
to, a retração foi de 6,6% em
relação a 2014. Em São Pau-
lo (15%dasvagas),abaixa foi
aindamaior: ficouem14,8%,
pelos dados do Caged.
“Por ser mais focada na

produçãoparaopúblicomas-
culino,a indústriapaulistase
comporta demaneiramenos
dinâmica”, explica Heitor
Klein, presidente da Abical-
çados (entidade do setor).
“A gente via empresas

grandes darem férias coleti-
vasnofimdenovembro.Mui-
tas terminaram o ano sem
produzir”, lembra Giuliano
Spinelli Gera, da PG4, do po-
lo calçadista de Franca (SP).
“A expectativa é queneste

primeiro trimestreagente re-
contratepartedesses funcio-
náriosperdidos”,diz JoséBri-

O reajuste de 12,4% em ta-
rifas de embarque, conexão,
pouso e permanência deter-
minadopelaAnac, aagência
deaviaçãocivil, chegaemum
momento “desastroso”, se-
gundo Eduardo Sanovicz,
presidente da Abear, a asso-
ciação das aéreas.
“Mesmo que seja um rea-

juste programado, isso é da-
noso nesse momento de cri-
se, a mais grave da aviação
civil desde 2002.”
Onovocustodoembarque

será pago pelos passageiros.
Aqueleque incidenasopera-
ção das empresas deve che-
gar ao cliente demaneira in-
direta, diz o executivo. “Nós
não estamos absorvendo
mais nenhum aumento.”
Osnovosvalorespassama

vigorar em 30 dias.
A resposta das empresas

ao cenário será cortar voos.
Será uma queda de cerca de
7%naoferta,dizoexecutivo.
A demanda por aviação civil
cai desde abril do anopassa-
do, afirma Sanovicz.
A Abear pressiona a Anac

paraqueaentidade reveja ta-
rifasdeaeroportosconcessio-
nados. São taxasquenãosão
regulamentadasequeasem-
presas consideramabusivas.

embArque
TurbulenTo

A porcentagem dos inves-
timentos de fundos de pen-
sãodoBrasil emativosnoex-
terior aumentou 0,14 ponto
percentual no anopassado e
chegou a R$ 1,8 bilhão.
As informaçõessãodaPre-

vic, a agência responsável
por regulamentar o setor.
São 85 os fundos que pos-

suem investimento fora.
O Valia, dos funcionários

da Vale, tem 5% de seus re-
cursos em renda variável no
exterior.Noanopassado,por
contadadesvalorizaçãocam-
bial, o rendimento desse
montante foi de 51%, afirma

Mauricio Wanderley, diretor
de finanças da entidade.
Para os fundos é interes-

sante investir fora porque
“traz uma proteção natural,
especialmente quandoos ju-
ros foremreduzidos”, afirma
Wanderley, que também é
presidentedaAbratt,associa-
ção das entidades de previ-
dência complementar.
AFuncesp,defuncionários

da Cesp, tem 2% de seus re-
cursosemações foradopaís.
“Tiramos de renda variável
daqui, porque não compen-
sava,eaplicamos lá fora”,diz
o presidente, Jorge Simino.

FunDos pArA ForA

Onúmero de inscritos nas
unidades habitacionais da
PPP (parceria público-priva-
da) do Centro de São Paulo,
cujas obras começaram em
umterrenoda ruaSãoCaeta-
no, já está em quase 20mil.
Há uma semana, a Secre-

taria daHabitaçãodoEstado
abriu um site para candida-
tos à inscrição aos aparta-
mentos que já atingiu cerca
de 480 mil visualizações. A
iniciativaéaprimeiraPPPno
Estado na área.
O projeto prevê 3.683 uni-

dades habitacionais —2.260
unidadesdehabitaçãode in-
teresse social (para famílias
comrendadeatéseissalários
mínimos), e outras 1.423uni-
dades de mercado popular,
comrendaentreseisedezsa-
lários mínimos do Estado.

ponTo CenTrAl

MERCADO ABERTO
MARIA CRISTINA FRIAS cristina.frias1@grupofolha.com.br

d com FELIPE GUTIERREZ, DOUGLAS GAVRAS e TAÍS HIRATA

DE SÃO PAULO

Empresas aéreas vão per-
mitir que os passageiros re-
marquemseusbilhetes devi-
doàgrevedepilotos e comis-
sários queocorrerádas6hàs
8h nesta quarta (3) nos aero-
portosdeCongonhas,Guaru-
lhos,SantosDumont,Galeão,
Viracopos, PortoAlegre, Flo-
rianópolis,Curitiba,Brasília,
Salvador, Recife e Fortaleza.
A recomendaçãodaAbear

(associação de empresas aé-
reas) é que os passageiros
com voos marcados na data
procurem as companhias.
Emseusite,aTAMdizque,

para quem tiver voos domés-
ticos entre as 6h e as 18h ou
voos internacionais entre as

6heas8h, estão liberadasas
taxas de remarcação e dife-
rença de tarifas para que an-
tecipemseus voos ouposter-
guem em até 15 dias, haven-
do disponibilidade.
Na Gol, o aviso é para que

os clientes entrem emconta-
to para verificar a situação
dos voos e os que preferirem
podemoptarpor remarcar as
viagens, semtaxas, ousolici-
tar reembolso integral.
A Azul ainda vai informar

seus procedimentos.
Segundo a Anac (Agência

NacionaldeAviaçãoCivil), as
empresas são responsáveis
por prestar a assistência de-
corrente dos transtornos ge-
rados pela greve, como ali-
mentação, comunicação e

hospedagem.
“Aproximadamente 300

voosserãoafetados,oque re-
presenta cerca de 10%de to-
daamalha”,dizRodrigoSpa-
der, vice-presidente do SNA
(sindicato dos aeronautas).
Segundo o SNA, não deve

havercancelamentos,apenas
atrasos. Não só os voos dos
aeroportos que entrarão em
greve deverão sofrer, mas
também os destinos em se-
quência. Caso nãohaja acor-
do, haverá novas paralisa-
ções nos dias seguintes, in-
clusive durante o Carnaval.
A reivindicaçãodacatego-

riaéumreajustequereponha
a inflação de 1º de dezembro
de 2014 a 1º de dezembro de
2015. (JOANA CUNHA)

Companhias aéreas vãopermitir
remarcar bilhete devido à greve
Cerca de 300 voos serão afetados nesta quarta, estima sindicato

DE SÃO PAULO

O grupo varejista GEP, do-
no das marcas Luigi Bertolli
e Cori, entre outras, e que
opera as lojas da americana
GAPnoBrasil,entroucompe-
dido de recuperação judicial
na 2ª Vara de Falências e Re-
cuperações Judiciais de São
Paulo. As dívidas do grupo
somamR$ 513,254milhões.
O pedido de recuperação

judicial foi protocolado na
sexta-feira (29) pelo escritó-
rioRenatoMangeAdvogados
Associados.
O GEP opera 97 lojas no

país, sendo 46 Luigi Bertolli,
18 Emme, 16 Cori, 10 GAP e 7
Offashion. O grupo possui
1.600 funcionários e, em

2015, o faturamento foi deR$
544milhões.
“Embora o Grupo GEP te-

nhacrescido, emquantidade
de lojas, 10%aoano, emmé-
dia, entre 2008 e 2014, a de-
terioração do cenário ma-
croeconômico em 2015 im-
pactounegativamentenosre-
sultados das empresas”, diz
o documento.
Outra justificativaapresen-

tada no pedido é que a mar-
caamericanaGAP“enfrenta,
atualmente, uma grave crise
mundial,porquenãoseatua-
lizou ao modelo fast fashion
ecometeuerrosconsecutivos
em suas coleções”.
A primeira loja da GAP no

Brasil foi abertaemsetembro
de 2013. (EULINA OLIVEIRA)

Dono da Luigi Bertolli
pede recuperação judicial
Dívida de grupo do qual faz parte a Cori e
que opera a GAPno país chega a R$ 513miDE SÃO PAULO - O Cebrap (Cen-

tro Brasileiro deAnálise e Pla-
nejamento) eaFolha realizam
nesta terça (2) um novo even-
toda sérieDiálogos. Esse ciclo
de conversas, iniciado em no-
vembro, temcomotemaacon-
juntura econômica do Brasil.
O economista Edmar Ba-

cha, um dos formuladores
do Plano Real e codiretor
do InstitutodeEstudos emPo-
lítica Econômica da Casa das
Garças, falará sobre a produ-
tividade do trabalho.
O mediador será Álvaro Fa-

gundes, editor-adjunto de
“Mercado”.
Oevento,das9h30às11h30,

tem entrada gratuita e não é
preciso se inscrever. O local é
oauditóriodoCebrap(ruaMor-
gado de Mateus, 615, Vila Ma-
riana, São Paulo).

DIáLOgOS

Produtividade
do trabalho é tema
de eventonesta 3ª

A GRAMA DO VIZINHO
Fundos de pensão no exterior

85 fundos
aplicam em outros países

R$1,8 bilhão
de recursos

3,05% das carteiras
é o quanto esses fundos
destinam ao estrangeiro

0,26% da soma dos
recursos de todos
os fundos está fora

10% é o limite do patrimô-
nio de um fundo que pode
ser investido fora do país

9,19% émáximo que um
deles têm no estrangeiro
Fonte: Previc

gagão do Couto, do sindica-
to das calçadistas da região.
Além das medidas toma-

daspelaspróprias empresas,
caso não tivesse ocorrido o
movimento de recuperação
das exportações, o total de
desempregados seria mais
dramático, avalia Klein.
“O câmbio começou a ser

sentidoemnovembro, coma

assinaturadosnovos contra-
tos. Sobretudo para quem
tem boa presença na Améri-
caLatina,aexportaçãoéuma
oportunidade de negócios.”
No últimomês de 2015, fo-

ramvendidos 17,6milhõesde
paresdecalçadosaoexterior,
18,8%amais que emdezem-
brode 2014.Noano fechado,
porém, a queda foi de 4,2%.

RETOMAR O RITMO
Exportação brasileira de calçados, em US$ milhões

Fontes: Mdic e Abicalçados
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Claudio Belli - 21.abr.09/“Valor”/Folhapress

Marlin Kohlrausch,
presidente da calçadista
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NaseguNdadécadado século 19,
ocorreu na Inglaterra o movimen-
to ludista, que pregava a destrui-
ção das máquinas. elas emprega-
vamnovas tecnologias que aumen-
tarammuitoaprodutividadedo tra-
balho—estávamos em plena Revo-
lução Industrial—,mas tambémal-
teraramaremuneraçãodediversas
profissões.
O economista austríaco schum-

peter cunhou a expressão “destrui-
ção criadora” para descrever a ca-
pacidade que o progresso técnico
tem de, ao mesmo tempo em que
promoveocrescimentodelongopra-
zodas sociedades,deixarpelomeio
do caminhomortos e feridos.
a cidade de são Paulo testemu-

nha movimento ludista, na reação
de motoristas de táxi contra a em-
presa uber. Novas tecnologias que
permitemoencontroentreodeman-
dante de uma corrida de transpor-
tenacidadeeumofertante somam-
seàcapacidadedaempresaquead-
ministra a atividade —no caso, o

uber,maspodeserqualqueroutra—
decontrolar aqualidadedo serviço
e as credenciais do ofertante. Com
isso, desaparecemosmotivos tradi-
cionaisparaa regulaçãovigentedo
serviço de táxi, que se torna desne-
cessária.
Resta o interesse dos proprietá-

rios dos alvarás de operação de tá-
xi na cidade —muitas vezes não o
taxista, mas empresa que contrata
diversosmotoristasquepagamdiá-
rias—de que não haja perda de va-
lordemercadoda licença, emrazão
da quebra de monopólio promovi-
da pela revolução tecnológica.
Noentanto, é importante frisar, a

nova tecnologia não tornou desne-
cessária por completo a regulação
do serviço. ela justificava-se, pois,

naausênciade regulaçãoedealgu-
mabarreiraàentrada,ocorreriaex-
cessode táxisna rua, comquedada
qualidade do serviço, redução da
taxadeocupaçãoeelevaçãodopre-
çoda tarifa. esses efeitos foramob-
servados em cidades americanas
que passaram por um processo de
liberalizaçãodoserviçode táxisnos
anos 1970 e 1980.
a prefeitura se adiantou aos fa-

tos e propôs um decreto regulando
o“uso intensivodoviáriourbanono
municípiodesPparaexploraçãode

atividade econômica de transporte
individual remuneradodepassagei-
ros (...)”. a ideia équeas empresas,
comoouber, quedesejaremofertar
o serviço adquiram periodicamen-
te na prefeitura direitos de circula-
çãopeloviáriourbanoválidoao lon-
go de um intervalo de tempo.
a cobrança pela prefeitura fun-

ciona como uma espécie de pedá-
gio urbano, que é a maneira mais
corretadeenfrentaroproblemados
congestionamentos. Com as novas
tecnologias, ospreços cobradospe-
la prefeituraà empresa epelo pres-
tador do serviço ao usuário podem
ser discriminados por local e horá-
rio, de acordo com omaior conges-
tionamento no local e o horário de
prestaçãodoserviço.Quantomaior

ocongestionamento,maioropreço.
um dos temas que não estão to-

talmenteclaroséamelhor formade
coexistência entre omodelo uber e
o modelo tradicional de táxi, cuja
regulação é por barreira à entrada,
quantidadefixadealvarásecobran-
ça fixa por quilômetro.
O ideal, talvez, seja haver a op-

ção de o táxi poder operar no mo-
delouber.evidentemente,paraque
isso ocorra, a nova regulação teria
de ser aplicada não somente para
os serviços ponto a ponto previa-
mente combinados entre prestador
de serviço e usuário, como ocorre
com o atual decreto.
O temaé complexo e a prefeitura

está correta em se adiantar aos fa-
tos,nãocederàchantagemdosmo-
nopolistas e se abrir para os novos
tempos, como é típico de nossa ci-
dade.

SAMUEL PESSÔA, formado em física e doutor em
economia pela USP, é pesquisador do Instituto
Brasileiro de Economia da FGV. Escreve aos
domingos nesta coluna.

Taxistas ludistas
S A M U E L P E S S Ô A

A prefeitura está correta
ao não ceder à chantagem
dosmonopolistas e se
abrir para os novos tempos
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Câmbio é luz no fimdo túnel
para setores da indústria como
celulose, têxtil e calçados

contra a corrente

Zanone Fraissat - 13.ago.2014/Folhapress

Produção de calçados
da Piccadilly, localizada

em Igrejinha (RS)

tatIana fReItaS
dE São PaUlo

maRcelo toledo
dE rIBEIrão PrEto

Os indicadores mostram
queacrise égraveegenerali-
zada,masháexceçõeseuma
luznofimdotúnel:ocâmbio.
Setores com tradição em

exportar dão os primeiros si-
nais de que a queda na ativi-
dade jáatingiuofundodopo-
ço e começama se recuperar
comoestímulododólar alto.
Um dos símbolos do pro-

cessodedesindustrialização
dopaís,osetor têxtiledecon-
fecções deve crescer 5% em
2016. Após cair 4% em 2015,
o faturamento da indústria
deve voltar ao nível de 2014
graçasàaltadasexportações
e à queda das importações.
SegundoFernandoPimen-

tel, diretor-superintendente
daAbit (associaçãodosetor),
asubstituiçãodeimportações
já começou. “Muitas confec-
ções estão sendoprocuradas
por redes de varejo que que-
rem trocar o importado pelo
nacional. Algumas estão fe-
chandocontratos,masoutras
ainda esbarram no preço.”
De acordo comaAbit, cer-

cade200mil toneladasde te-
cidos e 200milhõesdepeças
devestuárioqueeramimpor-

tados serão substituídos por
produtos nacionais em 2016.
Tambémfavorecidapelaal-

ta do dólar, a exportação de
têxteis deve subir de 15% a
20% neste ano, após avanço
de10%em2015,dizPimentel.
Com35%da receita advin-

da das exportações de jeans
e tecidos de algodão, a Vicu-
nha vê espaço para aumen-
tar as receitas externas entre
20%e25%neste ano, segun-
do a diretora comercial da
empresa, AnnaMaria Kuntz.
“Embora parte dos custos

subacomodólar valorizado,
comessecâmbiosomoscom-
petitivos até com a Ásia.”
Também influenciado pe-

lo dólar ao redor de R$ 4, o
setorcalçadistaprevêaumen-
tar com vigor as exportações
em 2016 e, em até três anos,
retomar o patamar de 2007.
As indústriasviramasitua-

ção começar a se inverter a
partir dasnegociaçõesdaco-
leçãoprimavera/verão, feitas
em agosto e setembro e con-
firmadas com os embarques
a partir de novembro.
Apesar da queda de 10%

em2015nasreceitasexternas,
a perspectiva do semestre
passadoapontaparaaumen-

tossuperioresa30%em2016.
“Aaltadodólarproporcio-

na um preçomais competiti-
voparaocalçado”,dizHeitor
Klein, presidente da Abical-
çados (associação do setor).
O ânimo, se confirmado,

contribuiráparaamenizar as
perdas do mercado interno.
Em 2015, as fabricantes de
calçados perderam 25 mil
postos de trabalho, segundo
o Caged. No setor têxtil e de
confecções, foram 100mil.
Oempresário JoséRosa Ja-

cometti, de Franca (SP), ten-
ta compensar a queda do
mercado interno com as ex-
portações.Dos1.600paresde
calçadosqueproduzpordia,
40%vão para fora. “Com es-
se índice, consigo subsidiar
aproduçãodomercado inter-
no.Creioquenãovou terpro-
blema neste ano.”

celulose
Altamente exportador, o

setordematérias-primastam-
bém se beneficia do câmbio.
Mastodasascommoditiesen-
frentam preços em queda,
com exceção da celulose, se-
tor sobrevivente da crise.
Com demanda crescente,

as fabricantesdecelulose es-

tãoaumentandoovolumede
vendas em um ambiente de
cotaçõesemalta.Noanopas-
sado, a receita comas expor-
taçõessubiu6%,paraUS$7,8
bilhões. O ritmo foi mantido
em janeiro, com alta de 16%
ante omesmomês de 2015.
“Amudançadomodelode

crescimento chinês, queestá
migrando do investimento
para o consumo, aumenta a
demanda por itens básicos
para o conforto humano, co-
mopapelhigiênico, fraldas e
absorventes femininos”, diz
ElizabethdeCarvalhaes,pre-
sidente-executiva da Ibá (In-
dústriaBrasileiradeÁrvores).
Paraatenderaessademan-

da, as indústrias ampliam a
capacidade.AKlabinvaiinau-
gurar, emummês, fábricano
Paraná capaz de produzir 1,5
milhão de toneladas de celu-
lose que poderá ser converti-
da em fluff (usada na produ-
çãode fraldaseabsorventes).
“OBrasil estáentrandoem

novos nichos de mercado”,
dizElizabeth.ASuzano inau-
gurouaproduçãode fluff em
dezembro,apósadaptaçãode
sua unidade em São Paulo.
FibriaeEldoradoplanejam

grandes expansões em suas
fábricas emTrêsLagoas (MS)
com entrada em operação
previstapara2017e2018, res-
pectivamente. “Até lá,osetor
investiráR$17bilhõeseoBra-
sil vai adicionar mais 4 mi-
lhõesde toneladasde celulo-
se aomercadomundial.”

PÉ ANTE PÉ
Câmbio anima setor calçadista

Balança comercial do setor, em US$ bilhões

2007 2010 2014 2015

Exportações Importações Saldo

1,91

1,48

1,06 0,96

0,20 0,30
0,56 0,48

1,7

1,2
0,5 0,5

Principais Estados exportadores em 2015

RS CE SP PB BA

Exportações
(US$milhões)

Pares
(milhões)

Valor médio
do par (US$)

Fonte: Abicalçados

18,07

5,19
12,26

3,34

13,63

370,0
263,0

122,6 88,4 38,5

20,4

50,6

10,0
26,4

2,8

Dólar alto pode esgotar 

limites de crédito

[...] 

Um dos segmentos que 

vêm apresentando aumen-

tos mensais nas remessas 

para outros países é o 

calçadista. Apesar de no 

acumulado do ano anterior 

o setor fechar em queda, 

os embarques estão em 

uma curva crescente muito 

acentuada. 

[...] 

“Esse cenário favorável às 

exportações é muito bom 

para as nossas empresas, 

mas também traz como 

consequência uma outra 

situação preocupante que 

é o esgotamento de linhas 

de crédito para o envio de 

mercadorias brasileiras ao 

exterior”, enfatiza Klein.

Confiantes, mas com 

um pé atrás

O presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, 

vai para a terceira semana 

seguida de peregrinação 

por gabinetes de ministros 

e parlamentares em Brasí-

lia. A marcação cerrada nos 

bastidores tem um motivo 

importante: nos próximos 

dias, entre sexta-feira e o 

fim da próxima semana, o 

governo brasileiro decide 

se mantém a aplicação da 

sobretaxa de US$ 13,85 por 

par para importação de cal-

çados chineses, válida des-

de 2010. A posição pode 

sair ainda na sexta, durante 

reunião da Camex. Para 

Klein, se forem observadas 

apenas questões técnicas, 

a medida antidumping 

será mantida. Mas, mesmo 

confiante, o setor mantém 

um pé atrás.

A nova ameaça chinesa

Calçados chineses que 

chegam ao Brasil são 

sujeitos a uma sobre-

taxa de US$ 13,85 o 

par. Cadeados made 

in China são tarifados 

em US$ 3,56 a unidade. 

Ao lado deles, alhos, 

canetas, armações de 

óculos e talheres inte-

gram uma lista de 51 

produtos chineses que 

recebem o tratamento 

diferenciado. 

A tarifa antidumping 

protege a indústria 

nacional da competição 

predatória. É aplicada se 

uma investigação atesta 

o dumping, quando um 

produto chega a um 

país por um preço me-

nor do que na origem 

– por vezes abaixo do 

valor de custo. 
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A Abicalçados comemora a extensão do direito anti-

dumping contra o calçado chinês. A decisão foi to-

mada em reunião fechada da Câmara de Comércio Exte-

rior (Camex) no dia 29 de fevereiro e publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) do dia 2 de março. A partir do mês 

três, a sobretaxa aplicada ao produto importado da China 

será de US$ 10,22 por par, valor que era de US$ 13,85 no 

decreto original de 2010. A medida tem validade de cinco 

anos, portanto até março de 2021. Embora o valor da so-

bretaxa tenha diminuído, a decisão é encarada com alívio 

pelo setor calçadista nacional.  

 O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, 

que esteve em Brasília acompanhado de uma comitiva de 

calçadistas buscando apoio para a extensão do direito, res-

salta a importância da medida. “Certamente, a renovação 

da sobretaxa dará mais tranquilidade para as produtoras 

nacionais planejarem um ano que será difícil, mas seria 

muito mais se tivéssemos que concorrer sem a ferramenta 

de defesa comercial contra o produto chinês”, avalia. Para o 

dirigente, a medida assegura a sobrevivência da atividade, 

que em 2015 viu a sua produção cair 7,6% devido ao enco-

lhimento da demanda no mercado doméstico.

 

Importância

Segundo Klein, antes da adoção do direito, em 2009, as 

produtoras nacionais sofriam com a entrada de produtos 

chineses com preços ínfimos, resultado do dumping apli-

cado pelas exportações do país asiático. Ele recorda que 

antes da adoção do direito a produção de calçados era 

pouco mais de 800 milhões de pares, número que passou 

a quase 900 milhões no ano seguinte. “Somente nos seis 

meses seguintes da adoção do direito recuperamos mais 

de 40 mil postos no setor”, lembra o executivo, acrescen-

tando que importação predatória estava literalmente “que-

brando a indústria nacional”.

 Em 2009 a importação de calçados chineses foi 

equivalente a US$ 183,6 milhões, cerca de 70% do total 

importado pelo Brasil naquele ano. Após a aplicação da 

sobretaxa, em 2010, o número caiu para US$ 54,9 mi-

lhões, sendo que apenas 18% do total importado era de 

origem chinesa. Em 2015, a importação de calçados da 

China foi de US$ 45,9 milhões, 80% menor do que antes 

da aplicação da sobretaxa.

 Klein refuta a pecha de que o antidumping seja uma 

medida protecionista. “Somos a favor da livre concorrência, 

desde que seja em termos de igualdade, o que não acon-

tece quando se trata de produto chinês”, destaca. “Ademais, 

o parecer do Departamento de Defesa Comercial da Secre-

taria de Comércio Exterior (Secex/MDIC) é extremamente 

bem fundamentado e irretocável, seguindo estritamente o 

disposto na legislação internacional, regulada pela Organi-

zação Mundial do Comércio”, acrescenta.  

 Segundo ele, a medida é de defesa comercial, já que 

a China utiliza o dumping na concorrência internacional. 

“Muitos mercados já desapareceram por conta das impor-

tações predatórias da China. Certamente, se o governo fos-

se omisso à situação, o mesmo ocorreria com o setor cal-

çadista brasileiro. Com a medida, o Executivo firma posição 

em prol da sobrevivência da atividade no País”, comenta.

 Atualmente o setor calçadista brasileiro é composto 

por 7,9 mil fábricas que produzem cerca de 900 milhões de 

pares de calçados, dos quais cerca de 14% são exportados 

para mais de 150 países. Os empregos diretos gerados che-

gam a 300 mil postos.

 

Entenda

Adotado como uma forma de defesa comercial contra as 

importações predatórias dos calçados oriundos da China, 

o direito antidumping foi decretado de maneira provisó-

ria em setembro de 2009, com validade de seis meses. Na 

época, a sobretaxa ficou definida em US$ 12,47 por par. Seis 

meses depois, a Camex – órgão oficial formado pelos mi-

nistérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-

rior, da Fazenda, das Relações Exteriores, do Planejamento, 

da Agricultura, do  Desenvolvimento Agrário e pela Casa 

Civil - decidiu adotar o direito por mais cinco anos e no 

valor de US$ 13,85 por par importado da China.

 Com a chegada do fim do prazo de cinco anos, a 

Abicalçados apresentou, ainda em novembro de 2014, 

uma petição visando a extensão do direito antidumping 

para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio Exterior. O órgão, que regula as questões de defesa 

comercial através do Departamento de Defesa Comercial 

(Decom), iniciou a partir de março do ano seguinte uma 

investigação com prazo máximo de 12 meses para a re-

visão do direito. Em setembro do ano passado, o Decom 

publicou, no Diário Oficial da União, parecer favorável so-

bre a extensão do direito antidumping contra o calçado 

originário da China.

 

O que é Dumping?

Considera-se que há prática de dumping quando uma 

empresa exporta um produto a preço inferior ao preço 

normal de mercado. O direito antidumping tem como 

objetivo evitar que as produtoras nacionais sejam pre-

judicadas por importações realizadas a preços de dum-

ping, prática considerada desleal nos termos de comér-

cio em acordos internacionais.

 Atualmente a China produz mais de 11,3 bilhões de 

pares de calçados por ano, exportando mais de 8 bilhões 

deles. A participação chinesa nas exportações mundiais de 

calçados chega a mais de 70%.

ABICALÇADOS COMEMORA 
EXTENSÃO DO ANTIDUMPING 
CONTRA CALÇADO CHINÊS

ESPECIAL

2007 - US$ 148,87 milhões
2008 - US$ 218,7 milhões (46,9%)

2009 - US$ 183,56 milhões (-16,1%)  
(com direito provisório a partir de setembro)

2010 - US$ 54,93 milhões (-70,1%)  
(com direito estabelecido por cinco anos)

2011 - US$ 70 milhões (27,4%)
2012 - US$ 58,72 milhões (-16,1%)

2013 - US$ 60,1 milhões (2,3%)
2014 – US$ 53 milhões (-11,7%)

2015 – US$ 45,9 milhões (-13,5%)

IMPORTAÇÕES DE 
CALÇADO DA CHINA

Calçadistas estiveram em Brasília para reuniões com ministros. Na 
foto, encontro com o ministro Armando Monteiro (MDIC) 
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40ª EDIÇÃO DA FIMEC ACONTECE 
EM TRÊS DIAS E NOVO HORÁRIO

A  cidade de Novo Hamburgo/RS se 

prepara para receber a maior fei-

ra da América Latina e a segunda maior 

do mundo do setor coureiro-calçadista. 

A Feira Internacional de Couros, Produtos 

Químicos, Componentes e Acessórios 

para Calçados, Máquinas e Equipamen-

tos para Calçados e Curtumes (Fimec) 

chega a sua 40ª edição reafirmando o 

seu posicionamento como a única feira 

que reúne toda a cadeia produtiva em 

um só espaço. O evento ocorre entre os 

dias 15 e 17 de março nos pavilhões da 

Fenac, das 10h às 19h. Serão três dias de 

exposição de novos produtos, processos 

de produção e inovação relacionados ao 

setor que devem reunir cerca de  35 mil 

visitantes técnicos de 35 países.

O novo horário é uma ideia dos or-

ganizadores de modernizar a Fimec e 

seguir uma tendência mundial, de otimi-

zação de resultados, fazendo com que se 

produza mais em menos tempo. 

Mesmo com um dia a menos do que 

a feira do ano passado, a ampliação do 

horário de visitação possibilitou a perda 

de apenas uma hora na duração da Fi-

mec. “Serão 27 horas de muita negocia-

ção, ao invés das 28 horas dos quatro 

dias. A mudança foi um apelo do próprio 

setor, porque diminui os custos e aumen-

ta a produtividade”, explica o diretor-pre-

sidente da Fenac, Elivir Desiam.  No total 

serão cerca de 900 marcas da indústria 

de base para o setor calçadista que es-

tarão apresentando produtos variados e 

tecnologias que propiciem melhorias na 

produtividade das indústrias. 

Bom momento

Para o presidente-executivo da Abical-

çados, Heitor Klein, o ano de 2016 deve 

ser favorável para as exportações, o que 

será refletido na Fimec.  “Se no âmbito 

doméstico as perspectivas não são das 

mais favoráveis, com queda na deman-

da ocasionada pela renda menor e en-

dividamento do consumidor, o quadro é 

oposto no mercado internacional. É nes-

te quadro que acontece mais uma edição 

ABINOTÍCIAS

Mostra apresentará produtos da indústria de base para o setor calçadista entre os dias 15 e 17 de março

Francal faz ”maratona” de divulgação em feiras internacionais

Varejo do Norte e Nordeste busca novos produtos na 40 Graus

A Francal acaba de encerrar uma 

maratona de participação em 

eventos internacionais de calça-

dos.  Importadores de várias par-

tes do mundo – em especial das 

américas, países árabes e Europa 

– manifestaram interesse em visitar 

a Francal, próxima feira calçadista 

brasileira de porte internacional do 

setor a ser realizada no País, de 26 a 

29 de junho, em São Paulo/SP.

“Levamos a estes eventos a 

bandeira do design, da qualidade e 

da competitividade do calçado bra-

sileiro, e ampliamos efetivamente o 

conhecimento do mercado exter-

no sobre nossa feira”, conta o pre-

sidente Abdala Jamil Abdala. Ele se 

refere à IFLS, na Colômbia, GDS, na 

Alemanha, e theMicam, na Itália, 

que aconteceram nas duas primei-

ras semanas de fevereiro.

 O executivo ressalta que, “agora 

é a vez de os empresários brasileiros 

aproveitarem o bom momento para 

as exportações e a grande presença 

de compradores do mundo todo na 

Francal para alavancarem suas ven-

das para o mercado externo”.

Estratégia

As ações para potencializar a visita 

de importadores não se restringiram 

à participação nas feiras internacio-

nais. Ao contrário, esta é apenas 

parte de uma ampla estratégia in-

tensificada no ano passado, quando 

a feira anteviu o cenário favorável às 

exportações que se desenhava.

Os planos envolvem, entre ou-

tros, marketing direto com impor-

tadores de todos os continentes, 

cortesia de hospedagem para com-

pradores indicados pelos exposito-

res exportadores e a criação de uma 

área exclusiva para fabricantes que 

já exportam ou querem começar 

a exportar. Os estandes do espaço 

batizado de “Exporta+” terão mon-

tagem especial e custos diferencia-

dos, para possibilitar a participação 

de um maior número de empresas.

Abdala adianta que a promoto-

ra vai promover, no final de março, 

encontros com fabricantes expor-

tadores de pelo menos dois impor-

tantes polos calçadistas, Franca/SP e 

Novo Hamburgo/RS. “Os encontros 

são chamados de Warm Up Francal e 

Potencial do Mercado Árabe. Vamos 

apresentar o grande potencial com-

prador daquela região e incentivar os 

empresários a virem para nossa feira 

e aproveitarem essa grande oportu-

nidade de fazer negócios”.

São Paulo 

São Paulo, principal centro co-

mercial, financeiro e de negócios 

do País, é a porta de entrada do 

Brasil. Os visitantes internacionais 

chegam diretamente na cidade 

de realização da feira, sem perder 

tempo com deslocamento, e ainda 

desfrutam da ampla e diversificada 

rede hoteleira, gastronomia e en-

tretenimento de alta qualidade. A 

cidade, especializada em turismo 

de negócios, abriga as principais 

feiras da América Latina, entra elas, 

a Francal.  

“O varejo das regiões Norte e Nordeste está aquecido. 

As vendas para o período de carnaval, época em que 

tradicionalmente os consumidores buscam por roupas, 

calçados e acessórios, e a volta às aulas confirmaram as 

boas expectativas dos lojistas”, a avaliação é do diretor da 

Merkator, promotora da feira 40 graus, Frederico Pletsch. 

A mostra, que acontece em Natal/RN, entre 7 e 9 de mar-

ço, lançará produtos de primavera-verão.  Segundo o diri-

gente, com isso, crescem as projeções da indústria calça-

dista para boas vendas, já que a mostra será responsável 

por reabastecer as lojas para duas importantes datas do 

varejo local: as festas juninas e o Dia das Mães.

Em sua quarta edição, a 40 Graus se consolida 

como catalisadora de bons negócios para a indústria 

brasileira. A região por si só é um polo de produção 

calçadista, com mais de 600 indústrias que geram mais 

de 100 mil empregos na produção de calçados e aces-

sórios. “É uma região que se afirmou como produtora. 

Atualmente o Ceará é o segundo maior estado expor-

tador do Brasil. É importante que essa indústria tenha 

contato direto com o varejo”, avalia Pletsch. 

Crescimento

Para esta edição a 40 Graus cresceu 5% em número 

de expositores. Com esse resultado a feira mantém 

um ritmo em que em todas as suas edições conse-

guiu superar a anterior. Para esta edição são mais 240 

marcas calçadistas confirmadas. 

A 40 Graus conta com o apoio dos seguintes sin-

dicatos: Sindicato da Indústria de Calçados de Estância 

Velha, Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sin-

dicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, Sindicato 

da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato 

da Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indús-

tria de Calçados de Sapiranga e Sindicato da Indústria 

de Calçados de Três Coroas.

O quê:  40ª Fimec 

Quando: de 15 a 17 de março,  
das 10 às 19 horas

Onde: pavilhões da Fenac, em  
Novo Hamburgo/RS

SERVIÇO

da Fimec. A expectativa da cadeia é alta-

mente positiva para a mostra, pois nota-

mos fábricas a pleno vapor para atender 

as encomendas crescentes dos clientes 

internacionais”, projeta o dirigente. 
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LIMITE DE CRÉDITO PARA EXPORTADOR 
FICA MENOR COM DÓLAR VALORIZADO

A desvalorização da moeda bra-

sileira vem proporcionando a 

formação de preços mais competiti-

vos nas negociações internacionais, 

o que representa melhores condições 

de concorrência perante os competi-

dores além-fronteiras. “O fato vem tra-

zendo alento para os exportadores de 

calçados, que hoje têm a perspectiva 

de, a partir de 2016, retomar a posição 

do Brasil como fornecedor destacado 

em nível mundial”, avalia o presidente-

-executivo da Abicalçados, Heitor Klein. 

Uma questão, todavia, vem chamando 

a atenção dos exportadores. Trata-se 

da disponibilidade de financiamento 

ao setor exportador, o que já motivou 

ações do Ministério da Fazenda, que re-

centemente divulgou reforço nas linhas 

de crédito para este fim. 

Segundo Klein, parte das empresas 

exportadoras de calçados, como forma 

de financiamento da produção, recor-

rem às operações de Adiantamento de 

Câmbio e PROEX. Como as operações 

têm limites estabelecidos em reais e as 

empresas tomam parte do valor dos 

embarques negociados em dólar, o li-

mite do crédito disponível fica menor. 

“Há pouco mais de um ano, quando o 

câmbio estava na razão de US$ 1 por 

R$ 2,20, uma transação de US$ 100 ml 

significava a utilização de R$ 220 mil 

do limite de crédito. Com o dólar a R$ 

4 o mesmo valor em dólares consome 

R$ 400 mil. O resultado disso é que a 

linha se esgota mais rapidamente”, ex-

plica o executivo.

 

Pacote

No início de fevereiro, visando esti-

mular a economia, o Governo Fede-

ral, após reunião do Conselho de De-

senvolvimento Econômico e Social 

(CDES), em Brasília, anunciou a aber-

tura de linhas de crédito no valor de 

R$ 83 bilhões. Segundo o executivo da 

Abicalçados, a notícia é boa para o se-

tor exportador e pode resolver o pro-

blema do limite do crédito, mas ainda 

são necessários mais detalhes sobre o 

funcionamento do mecanismo.

A 4ª edição do Prêmio Direções, pro-

movida pela Abicalçados para reco-

nhecer as melhores práticas do setor 

calçadista nacional, será entregue no 

próximo dia 28 de abril, no Espaço 

TAO, em Novo Hamburgo/RS. Com 

número recorde de inscrições e ca-

ses relevantes, a expectativa é alta 

para os gestores do segmento.

O gestor de Projetos da Abical-

çados, Cristian Schlindwein, destaca 

que a premiação alcança a matu-

ridade nesta edição. “O recorde de 

inscrições se dá por reformularmos 

a proposta, tornando ainda mais 

acessível e apoiando as empresas 

na construção dos casos de suces-

so. Nossa intenção é trazer à tona 

tudo o que está acontecendo de 

referência no setor” avalia o gestor, 

ressaltando a grande aceitação da 

indústria calçadista.

A 4ª edição do Prêmio Direções 

conta com seis categorias: Gestão 

Industrial, Marketing, Design, Inter-

nacionalização, Sustentabilidade e 

Jornalista. Estão previstas premia-

ções para  duas empresas por cate-

goria, uma de micro/pequeno e ou-

tra de médio/grande portes. “Além 

de mostrarmos ao setor as melhores 

práticas, criamos uma oportunidade 

para as empresas promoverem seus 

sucessos e divulgarem suas marcas”, 

acrescenta Schlindwein.

Assim como nos anos ante-

riores, os vencedores receberão 

troféu, permissão para uso do selo 

da respectiva edição, divulgação 

nos canais de comunicação do 

Prêmio e da Abicalçados, promo-

ção na Revista Direções, onde se-

rão divulgados os cases vencedo-

res, e duas inscrições para o Curso 

Direções Abicalçados.

A 4ª edição do Prêmio Dire-

ções é uma promoção da Abi-

calçados com patrocínio da 

Braspress, Couromoda e Francal 

Feiras. Mais informações no site 

www.premiodirecoes.com.br. 

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 de 2015.

CATEGORIAS

Prêmio Direções Abicalçados será entregue no dia 28 de abril

Com o câmbio atual, linhas de crédito para exportadores esgotam limite mais rapidamente

Iniciativa, que vai para sua quarta edição, visa reconhecer referências para o setor calçadista brasileiro

Maior evento de varejo do mundo apresentado na Abicalçados
A Abicalçados sediou, no último dia 25 de feverei-

ro, uma apresentação da WT Agência com alguns 

insights do maior evento do varejo mundial, o NRF 

Big Show. No final de janeiro, a agência esteve no 

encontro, ocorrido em Nova Iorque, e a convite da 

entidade calçadista realizou a apresentação para em-

presários do setor.  

A apresentação, conduzida por Faberson Che-

qui, da WT Agência, iniciou com uma introdução 

sobre o evento, que reuniu os 20 maiores varejistas 

do mundo e contou com uma feira e um congresso, 

em que  importantes nomes do segmento ministra-

ram mais de 20 palestras, impactando mais de 30 

mil pessoas. Entre os dias 17 e 20 de janeiro, os pro-

fissionais da agência acompanharam as exposições 

focadas em marca, e-commerce e moda. “O evento 

mesclou apresentações de homens mais velhos, re-

presentando o varejo tradicional, e de mulheres que 

estão renovando o setor com startups inovadoras. A 

aceitação do varejo tradicional para as mudanças foi 

o destaque”, conta Chequi. 

Sobre a NRF Big Show

A NRF Big Show é o maior evento de varejo no mundo 

e reúne milhares de executivos tomadores de deci-

são, este ano já foi para a sua edição de número 105. 

Foram quatro dias de conteúdo (com palestras simul-

tâneas), networking em todas as atividades e atualiza-

ção de tendências, tecnologias e soluções com a Expo 

Hall (área de exposições). O evento reuniu mais de 33 

mil pessoas, 60% do público geral formado por altos 

executivos e presidência de empresas. Além disso, fo-

ram representados mais de 80 países.

Cobertura completa no site www.abicalcados.com.br. 

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

A 33ª edição da International Footwear and Leather Show 

– IFLS trouxe bons frutos às 28 marcas brasileiras apoiadas 

pelo Brazilian Footwear. Realizada entre os dias 02 a 04 de 

fevereiro, a feira rendeu cifras animadoras. Os negócios fe-

chados durante a mostra superam em 24% o volume de ven-

das registrado na feira do ano anterior, alcançando a marca 

de US$ 1,24 milhão, resultado da comercialização de 173,5 

mil pares. Para os próximos seis meses, as expectativas de 

vendas atribuídas à feira superam os US$ 18 milhões. No 

total, foram 378 os contatos feitos pelas marcas brasileiras 

durante a mostra, dos quais 143 novos. 

Preparação para o mercado

Com o objetivo de trazer informações relevantes sobre o 

mercado colombiano aos empresários brasileiros, foi re-

alizado no dia anterior à feira o Seminário Preparatório. O 

evento trouxe palestras de representantes da Apex-Brasil 

na Colômbia e da Embaixada do Brasil no país, que traça-

ram um panorama da economia colombiana e o impacto 

desse cenário nas exportações brasileiras e de um especia-

lista no mercado calçadista local. Além disso, o Seminário 

levou aos presentes o case de um comprador colombiano, 

que apresentou às empresas brasileiras os fatores levados 

em consideração pelo empresário colombiano no momento 

da compra. O evento foi encerrado com a presença de uma 

consultora de moda local, que trouxe uma visão das tendên-

cias observadas e comportamento de consumo.

Em paralelo ao Seminário, diversos veículos de comunica-

ção e influenciadores do mercado colombiano tiveram a opor-

tunidade de conhecer e interagir com as marcas Itapuã, Beira 

Rio, Moleca, Modare, Vizzano, Pampili, Bibi, Molekinha e Klin 

durante o Photocall, evento de relacionamento com a impren-

sa focado na promoção da imagem das marcas brasileiras. Du-

rante a ação, os jornalistas tiveram à sua disposição modelos 

infantis, masculinos e femininos e foram convidados a montar 

o seu próprio editorial de moda utilizando calçados brasileiros, 

além de interagir com os representantes das empresas. 

As 25 marcas brasileiras participantes da 

GDS - Global Destination for Shoes and 

Accessories, uma das mais tradicionais 

feiras calçadistas do mundo, realizada em 

Düsseldorf, na Alemanha, comemoram 

quase U$ 4 milhões em negócios. A parti-

cipação na feira, promovida entre os dias 

10 e 12 de fevereiro, fez parte do projeto 

Export Thinking do Brazilian Footwear.

 “Apesar da baixa visitação, a feira se 

mostrou positiva para nossos exposito-

res, que alcançaram bons resultados, es-

forço das empresas junto a compradores 

com quem já mantinham relacionamen-

to”, avalia a gestora de Projetos da Abical-

çados, Roberta Ramos. Nesta edição da 

GDS, as 25 marcas brasileiras comerciali-

zaram 334 mil pares por US$ 3,8 milhões, 

26% mais do que na mostra de fevereiro 

do ano passado. Para os próximos seis 

meses, em negócios alinhavados duran-

te a feira alemã, são estimados mais US$ 

11,8 milhões.

Além de exporem na GDS, as empresas 

também participaram de um seminário 

preparatório para as marcas brasileiras 

participantes e um evento de relaciona-

mento com a imprensa local. Durante 

o seminário, foram realizadas palestras 

de Niek Jansen, CEO da Rexor Group, 

e de Claudia Schulz, relações públicas 

do Deutsch Schuh Institut. O bate-papo 

contou com uma apresentação sobre os 

diferenciais do mercado alemão e seguiu 

com o tema de tendência de consumo 

e moda, além da apresentação sobre o 

funcionamento da Rexor Group. Em pa-

ralelo ao Seminário também aconteceu o 

Photocall, ação de relacionamento com a 

imprensa local. 

Os quatro dias de uma das principais plataformas comerciais 

de calçados do mundo renderam bons contatos e negócios 

para as 69 marcas brasileiras presentes. Através da ação Ex-

port Thinking Itália, os calçadistas nacionais comprovaram 

a importância de estar presentes na theMicam para fortale-

cer a imagem da marca, fazer novos e importantes conta-

tos, além de, claro, fechar negócios com clientes dos quatro 

cantos do mundo. 

Juntos, os brasileiros fizeram mais de 1,3 mil contatos na 

feira ocorrida em Milão entre os dias 14 e 17 de fevereiro. No 

total foram realizados US$ 10,8 milhões em negócios ime-

diatos, 22,2% mais do que na mostra do ano passado. A ex-

pectativa é de que ao valor sejam adicionados mais US$ 25,6 

milhões em negócios prospectados já nos próximos meses. 

“A theMicam vem crescendo em importância e se tor-

nando cada vez mais internacional. As principais empresas 

de calçados do mundo estão reunidas nessa plataforma 

comercial, o que atrai compradores importantes. Pelos re-

sultados podemos dizer que a feira atendeu as expectati-

vas, não só com relação aos negócios, mas também pela 

qualidade dos contatos. O fato se torna ainda mais rele-

vante se observarmos que esta é a edição de inverno e que 

os compradores estão mais cautelosos na hora de fazer o 

pedido, uma vez que ainda possuem estoque da última es-

tação fria”, comentou Roberta Ramos, gestora de Projetos 

da Abicalçados.  

A edição outono-inverno 2016 da FN Pla-

tform, que aconteceu entre os dias 16 e 

18 de fevereiro em Las Vegas, nos Estados 

Unidos, trouxe bons resultados para os ex-

positores brasileiros. Apoiadas pelo Brazi-

lian Footwear, as 33 marcas verde-amarelas 

fecharam negócios durante a feira de US$ 

1,38 milhão, resultado da comercialização 

de mais de 46 mil pares, 22% a mais em re-

lação ao ano anterior. Para os próximos seis 

meses, as expectativas de vendas atribuídas 

à participação das marcas na feira se apro-

xima dos US$ 7 milhões. 

No dia que antecedeu o início da feira, 

as marcas brasileiras participaram de um se-

minário preparatório, que desta vez trouxe 

o empresário Justin Garcia, vice-presidente 

das lojas-boutique Koko & Palenki, de Mia-

mi. Garcia deu aos brasileiros diversas dicas 

práticas quanto à perspectiva do comprador 

norte-americano, que, segundo ele, prefere 

que os processos em geral sejam simples e 

práticos. Outro tópico abordado pelo com-

prador foram tendências de calçados que, 

em sua opinião, continuarão funcionando 

no varejo nas próximas coleções.

Cocktail Hour

Durante o segundo dia de feira, o programa 

Brazilian Footwear promoveu, em parceria 

com a FN Platform, a primeira edição do 

Brazilian Footwear Cocktail Hour, evento 

de relacionamento que teve como objetivo 

reunir compradores, jornalistas e empresas 

para aproximá-los da indústria calçadista e 

da cultura brasileira. Durante o evento, os 

presentes puderam, além de degustar co-

midas e bebidas típicas, conhecer produtos 

de marcas verde-amarelas e interagir com 

os representantes das empresas.

Calçadistas nacionais superam expectativas na Colômbia

Alemães calçam verde-amarelo: 
GDS gera quase US$ 4 milhões

Feira italiana gera quase US$ 11 milhões para o Brasil 

Mercado dos EUA em alta 
para o calçado brasileiro

EM BUSCA DE NEGÓCIOS COM A CHINA
O nze marcas nacionais embarcam 

para Xangai, na China, para par-

ticipar da Missão Comercial do Brazilian 

Footwear na CHIC - China International 

Fashion Fair. Marcada para ocorrer entre 

os dias 16 e 18 de março, a mostra apre-

senta as novidades de algumas das prin-

cipais marcas de vestuário, acessórios 

e calçados do mundo e contará com 

a presença das brasileiras Democrata, 

Amazonas Sandals, Sapatoterapia, Rio 

Couture, Stéphanie Classic, Kidy, Beira 

Rio Conforto, Moleca, Molekinha, Vizza-

no e Modare. A missão, que contempla 

ainda com seminário preparatório e ser-

viço de matchmaking, é uma promoção 

do Brazilian Footwear, programa manti-

do pela Abicalçados e pela Agência Bra-

sileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil).

Mercado-alvo do Brazilian Footwear 

desde 2009, a China vem melhorando 

sua posição entre os principais compra-

dores de calçados do Brasil. Em 2014, por 

exemplo, o Brasil respondeu por 2% das 

importações chinesas de calçados, en-

quanto em 2013 o percentual era de ape-

nas 0,5%. “Nosso trabalho na China vem 

gerando ótimos resultados. Os volumes 

ainda são pequenos, mas crescem muito 

acima da média. Além disso, já podemos 

destacar alguns cases de sucesso em ter-

mos de inserção de marca no mercado, 

que é o principal objetivo do Programa”, 

destaca Roberta Ramos, gestora de pro-

jetos da Abicalçados.

Um dia antes da CHIC abrir as portas, 

o grupo de empresas verde-amarelas se 

reúne para o Seminário Preparatório que 

faz parte da Missão Comercial do Brazilian 

Footwear. Na oportunidade, os calçadis-

tas participarão de um workshop com a 

consultora de mercado Li Xia. No primeiro 

momento da ação, Li Xia falará sobre estra-

tégias de marca e como entrar no merca-

do chinês; diferença entre construção de 

marca na China e as transações comerciais 

de curto prazo; além do retorno de investi-

mento para cada uma das estratégias ado-

tadas. Após a apresentação, os participan-

tes serão convidados a fazer um exercício 

sobre simulação de custos; posicionamen-

to de marca na China de acordo com os 

competidores; e tipos de parcerias.

Além de ministrar o workshop, a 

consultora de mercado irá apresentar a 

agenda de matchmaking que será realiza-

da durante os três dias da CHIC. Todos os 

compradores chineses foram identifica-

dos conforme o tipo e a necessidade de 

cada empresa brasileira, em um trabalho 

personalizado, visando, de fato, negócios 

potenciais para as marcas nacionais. Na 

edição de outubro do ano passado, as seis 

empresas que participaram da Missão na 

feira CHIC realizaram negócios – entre os 

fechados in loco e os alinhavados – na or-

dem de US$ 1,2 milhão.
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Mesmo com o dólar alto, mas ainda instável, 

os calçadistas amargaram um primeiro mês 

do ano negativo. Depois de duas altas conse-

cutivas no final do ano passado, em novem-

bro e dezembro, as exportações voltaram a 

cair em janeiro de 2016. No primeiro mês do 

ano foram embarcados para o exterior 11,44 

milhões de pares de calçados por US$ 69,33 

milhões, queda de 4,1% em valores e incre-

mento de 4,5% em volume na relação com o 

mês um de 2015 (10,95 milhões por US$ 72,27 

milhões). A explicação é a queda no preço 

médio do produto embarcado, que caiu de 

US$ 6,60 para US$ 6,06 (-8,2%).

O presidente-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, destaca que fatores como a alta 

dos custos de produção, especialmente em-

balados pelos aumentos da energia elétrica e 

do combustível, interferiram negativamente 

na competitividade do produto brasileiro no 

exterior. “Embora o câmbio esteja favorável, 

o Custo Brasil segue aumentando em ritmo 

acelerado”, disse.  

Destinos

No primeiro mês de 2016 o principal destino 

seguiu sendo os Estados Unidos, para onde 

foram embarcados 1,27 milhão de pares por 

US$ 15,26 milhões, uma alta de 26,2% em 

dólares e de 5,6% em pares na relação com 

igual período do ano passado. “O mercado 

estadunidense, já nos últimos meses de 2015 

dava sinais de recuperação. O ritmo segue 

em 2016, o que é uma ótima notícia para os 

exportadores de calçados”, comemora Klein, 

ressaltando que o principal mercado para o 

calçado brasileiro além-fronteiras responde 

por 20% das exportações do produto. Ultra-

passando a Argentina, o segundo destino foi 

a França. No mês um, os franceses consumi-

ram 2,5 milhões de pares verde-amarelos por 

US$ 9,67 milhões, aumento de 25,8% em re-

ceita e 27% em volume na relação com 2015. 

O terceiro destino foi a Argentina, para onde 

foram embarcados 206,83 mil pares por US$ 

2,6 milhões, incrementos de 12,8% em dóla-

res e 47,6% em pares no comparativo com o 

ano passado.

 

Importações

A alta do dólar também inibiu as importações 

de calçados, que caíram 34,6% em janeiro. 

Conforme os dados elaborados pela Abical-

çados, no primeiro mês entraram no Brasil 

2,65 milhões de pares por US$ 37,9 milhões. 

A principal origem foram os países asiáticos: 

Vietnã, Indonésia e China. 

A Calçados Bibi promoveu, no último dia 

17 de fevereiro, a quinta edição do Encon-

tro de Fornecedores, que reuniu os parcei-

ros da empresa de todo o Brasil. O evento 

anual ocorreu em Novo Hamburgo/RS e 

teve como tema neste ano a “Construção 

de uma Marca Global de Desejo”. Além da 

realização de várias atividades coletivas, o 

encontro teve como objetivo reconhecer e 

premiar os parceiros da Bibi que se destaca-

ram no último ano.

A premiação abrangeu os fornecedores 

em 11 categorias, desde têxtil, couros e lami-

nado sintético até solados, palmilhas, material 

gráfico, embalagens e aviamentos, entre ou-

tros. Além da premiação específica para cada 

categoria, o ponto alto ficou para o “Destaque 

em Inovação de Produto ou Serviço”.

 O Encontro de Fornecedores é uma 

ótima oportunidade para alinhar os objetivos 

da marca e integrar toda a cadeia produtiva. 

O encontro aconteceu no Hotel Swan To-

wer. Foram mais de 200 convidados, repre-

sentando 97 empresas fornecedoras.

VENCEDORA DO PRÊMIO FRANCAL 
TOP DE ESTILISMO FAZ SUCESSO 

Bibi realiza encontro de fornecedores

“S eja diferente, pense diferente, faça diferente!”. In-

teressados em se lançar como profissionais no 

mundo da moda devem prestar atenção nesse conselho 

da jovem Camila Alves, de 25 anos. Até pouco mais de um 

ano, ela era estudante de pós-graduação em Design de 

Calçados no Istituto Europeo di Design (IED); hoje, coman-

da sua própria marca de calçados e bolsas, a Milaa, que se 

prepara para participar, de 26 a 29 de junho da Francal, em 

São Paulo/SP. 

“A criação da marca veio desde a faculdade de Design 

de Moda, onde já estava desenvolvendo o projeto. Mais 

tarde, com a pós-graduação, tive mais conhecimento do 

assunto, e pude então colocar o projeto em prática e lançar 

nossa primeira coleção”, lembra Camila.

Por esta ocasião, em 2014, ela se inscreveu na edição 

comemorativa de 20 anos do Prêmio Francal Top de Esti-

lismo. A então pós-graduanda ficou em segundo lugar na 

categoria Calçado Feminino - Estudante, recebeu troféu, 

prêmio em dinheiro e participou do sorteio para uma bolsa 

de estudos em Milão - que, infelizmente, não ganhou.

O passo seguinte de Camila foi a criação da Milaa, que 

desde o nascimento tem como premissas o alto nível de 

design e o atendimento a mulheres contemporâneas, des-

contraídas e bem-humoradas. A amostra inscrita no Prê-

mio Francal Top de Estilismo em 2014 virou calçado e hoje 

faz parte da coleção da marca.

Parte da expansão da empresa passa pela participa-

ção da marca em feiras de negócios do setor. No final 

do ano passado, Camila expôs suas criações num even-

to regional no Sul e, agora, ensaia para dar saltos ainda 

mais altos: vai apresentar sua coleção de Verão na Fran-

cal 2016, em São Paulo, num novo espaço batizado de 

Fashion Collection. “A Francal é uma grande vitrine para 

o calçado brasileiro. Acredito que vamos fazer grandes 

negócios e mostrar a coleção linda que vem por aí”, an-

tecipa a jovem estilista.

Dados preliminares do MDIC 
apontam que em fevereiro 

os calçadistas exportaram o 
equivalente a US$ 77,7 milhões, 
0,6% menos do que no mesmo 

período de 2015 (US$ 78,1 milhões). 
No acumulado do bimestre, 

os calçadistas fecharam com 
exportações na ordem de US$ 147 
milhões, 2,3% menos do que em 

igual ínterim do ano passado (US$ 
150,4 milhões). 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN 2015: US$ 25,64 MILHÕES

JAN 2016: US$ 27 MILHÕES

VARIAÇÃO:  5,5%

CE
CEARÁ

JAN 2015: US$ 25,26 MILHÕES

JAN 2016: US$ 24,38 MILHÕES

VARIAÇÃO: -3,5%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN 2015: US$ 8 MILHÕES

JAN 2016: US$ 6,4 MILHÕES

VARIAÇÃO: -20%

VARIAÇÃO: -4,1% 

JAN 2015:
 US$ 72,27 MILHÕES  US$ 69,33 MILHÕES

JAN 2016:

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

VIETNÃ
JAN 2015: US$ 31,73 MILHÕES

JAN 2016: US$ 22,17 MILHÕES

VARIAÇÃO: -30,1%

INDONÉSIA
JAN 2015: US$ 13,4 MILHÕES

JAN 2016: US$ 8 MILHÕES

VARIAÇÃO: -39,8%

CHINA

TOTAL

JAN 2015: US$ 5,83 MILHÕES

JAN 2016: US$ 3,74 MILHÕES

VARIAÇÃO: -35,8%

VARIAÇÃO: -34,6% 

JAN 2015:
 US$ 58 MILHÕES  US$ 37,9 MILHÕES

JAN 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

Recuperação protelada: 
exportações de calçados caem em janeiro
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ABI ENTREVISTA

BRASIL SÓ DEVE COMEÇAR A CRESCER A 
PARTIR DE 2018, DIZ ECONOMISTA

P rofessor do Programa de Pós-Graduação em Econo-

mia da Unisinos e consultor da Abicalçados, Marcos 

Lélis destaca, em entrevista exclusiva para o Abinforma, o 

cenário econômico brasileiro e mundial e as perspectivas 

para o setor calçadista em meio às turbulências.

Abi - Historicamente, a economia brasileira é influen-

ciada por fatores políticos. De que forma a questão vem 

afetando o desempenho do atual Governo e quais são 

as implicações na economia? 

Marcos Lélis - Existe uma crise econômica que é mundial, 

especialmente sentida nos países em desenvolvimento, 

dependentes das commodities. Por outro lado, à recessão 

macroeconômica, no Brasil, é somada a questão política. 

As implicações, certamente são grandes. Por outro lado, o 

Congresso sinaliza que quer dividir a pauta política da eco-

nômica, o que será saudável 

para a economia nacional. 

Abi -  Em 2015, o mercado in-

terno sofreu forte revés para 

os calçadistas. O IBGE aponta 

para uma queda de mais de 

8% no volume de vendas. Qual 

é a sua avaliação? Quais fato-

res influenciaram a queda?

Lélis – O maior problema está 

ligado à queda no emprego e 

na renda do consumidor du-

rante todo o ano de 2015, fato 

que deve se estender em 2016. 

Com a massa salarial caindo, a 

demanda interna retrai. 

Abi - Como evitar? 

Lélis – Na economia sempre existem formas de evitar o 

problema. A mais importante é o ajuste das contas públi-

cas. O problema é que o Governo Federal protelou o ajuste 

que deveria ter começado lá atrás, em 2013, de forma mais 

suave. Além de o ajuste ter ficado mais rigoroso, temos so-

mada uma questão política de divisão da base do governo 

no Congresso que emperra as reformas necessárias. 

Abi - Os ajustes estão sendo bem conduzidos? 

Lélis - Não. O ajuste poderia ter sido realizado em um ano, 

que era a expectativa do mercado. A influência política 

contaminou as reformas. A expectativa, caso o ajuste tives-

se sido realizado em 2015, seria de uma queda de 0,5% a 

1% no PIB naquele ano. A queda ficou em 3,5% a 4%. Com 

o ajuste, o Brasil deveria voltar a crescer em 2016, na casa 

de 1,5% a 2%, o que evidentemente não irá acontecer. Hoje 

se fala de uma queda de 3,5% no ano corrente, número em 

constante revisão, infelizmente sempre para baixo. 

Abi - Quais são as reformas mais urgentes para a recu-

peração do rumo na economia brasileira?

Lélis – Em curto prazo, precisamos resolver a questão da 

reforma da Previdência, que vem consumindo as contas 

públicas. As reformas tributária e política também são ur-

gentes. Sem realizar uma reforma tributária responsável, 

logo ali teremos que realizar outros ajustes e gerar mais 

desgastes para a economia brasileira. 

Abi - Quais são as perspectivas para o setor calçadista 

em 2016?

Lélis – A expectativa é positiva para as exportações, que já 

começaram a reagir nos primeiros meses. Para o trimestre 

fevereiro, março e abril, a estimativa é de crescimento de 

4%. O dólar certamente terá papel preponderante, pois per-

mite um preço melhor.  Para o ano, as exportações devem 

manter e ampliar o crescimen-

to, sendo que podemos fechar 

com um incremento na casa de 

6% a 8%. Já no mercado inter-

no, a expectativa segue sendo 

de desaquecimento. No primei-

ro trimestre é estimada uma 

queda entre 5% e 6% no volu-

me de vendas. As incertezas 

não permitem uma análise para 

o ano, mas podemos colocar 

entre uma queda de 4% (análise 

otimista) e 8% (pessimista). 

Abi - Além do dólar valoriza-

do, quais são os fatores que 

podem influenciar uma melhora nas exportações ao 

longo do ano?

Lélis – Temos uma melhora na Argentina, que apesar de 

gradual já pode ser sentida. Questões pontuais, de uma 

maior abertura comercial daquele mercado são sinaliza-

ções importantes que terão reflexos nas exportações e que 

podem compensar medidas como a queda na demanda 

interna e a desvalorização do peso argentino.  Os Estados 

Unidos, principal mercado para 

o calçado brasileiro, também é 

um mercado em recuperação. 

O PIB norte-americano deve 

crescer entre 2,2 e 4% no ano, 

o que é muito significativo le-

vando em consideração o ta-

manho da economia. 

Abi - Quais mercados devem 

deter maior atenção por par-

te dos exportadores? Onde 

estão as melhores oportuni-

dades?

Lélis – Além dos mais tradi-

cionais, o Chile é um mercado 

em expansão para as exportações brasileiras de calçados. 

O mesmo acontece com Emirados Árabes e Colômbia. O 

primeiro tem um grande consumo per capita e tem apenas 

1% das suas importações de calçados provenientes do Bra-

sil, o que demonstra espaço para crescimento. O segundo 

mercado vem crescendo desde 2010 e é uma economia 

que deve crescer entre 3,5% a 4% nos próximos três anos. 

Abi - Qual é a previsão do PIB brasileiro para 2016 e 

2017? 

Lélis – O Brasil só deve começar a crescer em 2018. Para 

o ano corrente, a queda deve ficar em torno de 3,5%. A 

recessão, no entanto, deve ser freada com estabilidade em 

2017, quando devemos crescer 0,5%. 

Abi - E o PIB mundial? 

Lélis – Assim como a economia brasileira, o PIB mundial 

está em constante revisão. As incertezas quanto ao tama-

nho e intensidade do desaquecimento da economia chi-

nesa deixam o cenário nebuloso para a economia mundial. 

A previsão atual é de crescimento de 3,4% em 2016, mas al-

guns analistas já falam em 3%. Para se ter uma ideia da de-

saceleração do crescimento do PIB mundial motivado pela 

queda na economia chinesa, em 2010 o PIB cresceu 5,4%. 

Abi - Qual o papel da economia chinesa na crise 

mundial?

Lélis – Hoje vivemos a terceira fase da crise que iniciou em 

2009, nos Estados Unidos. Em 2011, a segunda fase da cri-

se iniciou na Europa, sendo que ainda não foi totalmente 

solucionada. A terceira fase da crise inicia com a desvalori-

zação das commodities, que acontece justamente quando 

ela bate na China em 2014. A crise chinesa tem influência 

direta na demanda por commodities, o que afeta sobretu-

do os países emergentes. 

Abi – Existe alguma perspec-

tiva quanto à recuperação da 

economia chinesa?

Lélis – A China não vai voltar a 

crescer na casa de dois dígitos, 

como acontecia nos anos 2000. 

Em 2016 a economia chinesa 

deve crescer em torno de 6%, pra-

ticamente metade do que cresceu 

anos atrás. Levando em conside-

ração o tamanho da economia, 

o impacto no mundo é enorme. 

Neste contexto o ajuste das con-

tas públicas toma papel funda-

mental para a economia brasileira. 

Abi – Existe a expectativa de a China se tornar uma eco-

nomia de mercado em dezembro de 2016. Qual seria o 

impacto na economia brasileira, mais especificamente 

no setor calçadista?

Lélis – Primeiramente, é preciso colocar que os Estados 

Unidos, o Japão e a Europa já se posicionaram contrá-

rios ao aceite da China como economia de mercado no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Ou seja, existem meios legais do País não ser aceito 

como economia de mercado no prazo. Caso a econo-

mia chinesa seja reconhecida como de mercado,  as 

implicações serão enormes, especialmente nas medi-

das de defesa comercial. No caso do setor calçadista, 

que possui o direito antidumping aplicado contra o 

produto chinês, a margem de dumping deve diminuir, 

pois o valor será estimado de acordo com o praticado 

no mercado interno chinês e não em outro país de re-

ferência, como ocorre atualmente. 

“O maior problema está ligado à 
queda no emprego e na renda do 
consumidor durante todo o ano de 
2015, fato que deve se estender 
em 2016. Com a massa salarial 

caindo, a demanda interna retrai” 
Marcos Lélis,  

economista e consultor da Abicalçados

“As incertezas quanto ao tamanho 
e intensidade do desaquecimento 

da economia chinesa deixam 
o cenário nebuloso para a 

economia mundial. A previsão 
atual é de crescimento de 3,4% 
em 2016, mas alguns analistas já 

falam em 3%” 


