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FIMEC MOVIMENTA
O SETOR

MERCADOS ÁRABES SÃO
ALVOS DOS CALÇADISTAS

PRÊMIO DIREÇÕES SERÁ
ENTREGUE DIA 28

A presidente Dilma Rousseff assinou, no dia 29 de 

março, a carta de ratificação do Acordo de Facilita-

ção do Comércio da Organização Mundial do Co-

mércio (OMC) em cerimônia no Palácio do Planal-

to que contou com a presença do diretor-geral da 

entidade, Roberto Azevêdo. No início de fevereiro, 

o Senado Federal aprovou o acordo firmado em 

Bali, na Indonésia, em dezembro de 2013. O trata-

do, que visa à desburocratização do comércio ex-

terior e à eliminação de barreiras administrativas, 

é parte do Pacote de Bali, considerado histórico 

por ser o primeiro acordo comercial global em 20 

anos. No dia 28, após encontro com o chanceler 

Mauro Vieira, o diretor-geral da OMC manifestou 

expectativa de que seja alcançado o mais breve 

possível o número de ratificações necessário para 

sua entrada em vigência (108 países).

Seguindo a tendência de arrefecimento identifica-

da desde o segundo semestre de 2014, o varejo 

brasileiro de calçados acentuou a queda no pri-

meiro mês de 2016. Conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a que-

da ficou em 13,8% na comparação com o primei-

ro mês de 2015. Já no recorte dos últimos doze 

meses, a queda ficou em 9,5% - os comparativos 

foram realizados em volume de vendas. A Abical-

çados não tem perspectivas de melhoras ao longo 

do ano, especialmente devido à queda brusca na 

demanda e a falta de confiança do consumidor. O 

que poderá equilibrar 2016 é o mercado externo, 

embora este também ainda não tenha demons-

trado a reação esperada, tendo caído 6,1% no pri-

meiro trimestre (em faturamento) no comparativo 

com igual período de 2015. 

CUSTOS DA INDÚSTRIA 
CRESCERAM 8,1% 

BRASIL ASSINA 
CARTA DA OMC

VAREJO 
COMEÇA MAL

O aumento dos custos industriais se acelerou em 2015. O 

crescimento médio dos custos foi de 8,1% no ano passa-

do, a segunda maior alta anual da série iniciada em 2006. 

Mesmo com a redução média de 2,2% dos custos com 

tributos, o indicador foi puxado pelo custo de produção 

– que inclui pessoal, energia e bens intermediários –, que 

subiu 10,6%, e pelo custo com capital de giro, com alta de 

16,3%. As informações são do estudo trimestral Indica-

dor de Custos Industriais, divulgado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). Devido à crise econômica, a 

indústria não repassou para os preços dos produtos todo 

o aumento de custos, o que reduziu a lucratividade do 

setor. O crescimento do preço dos bens industriais foi de 

7% no ano passado. Já a desvalorização do real frente ao 

dólar contribui para a competitividade dos produtos bra-

sileiros no exterior, já que, em média, os bens importados 

tiveram alta de 30,5%. 

País poderá se tornar economia de mercado a partir de dezembro 
de 2016. Estados Unidos, União Europeia e Japão já manifestaram 
posição contrária junto à OMC. Página 3

CHINA COMO 
ECONOMIA DE 
MERCADO?
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Ao longo das últimas décadas, assistimos o setor 

industrial, e o de manufaturados em geral, despen-

car sua participação no Produto Interno Bruto Brasil 

(PIB). De uma participação de quase 30%, na década 

de 80, caímos para pouco mais de 10%. O pacto co-

lonial, em que a colônia portuguesa retirava recur-

sos naturais do Brasil para industrialização hoje tem 

uma nova configuração. Seguimos enviando com-

modities para o exterior em detrimento da indus-

trialização, único processo que, efetivamente, tem 

potencial transformador de uma sociedade, geran-

do desenvolvimento social e cultural, emprego e 

renda para a população.

 A indústria calçadista, por ser intensiva em 

mão de obra, vem sentindo fortemente os proble-

mas causados pelo processo da desindustrializa-

ção brasileira. Para se ter uma ideia, nos anos 90 as 

fábricas calçadistas chegaram a empregar mais de 

500 mil pessoas, número que caiu a 284 mil no ano 

passado. São quedas consecutivas, ano após ano, 

que demonstram um segmento fragilizado pelo 

chamado “Custo Brasil”, que mais do que uma ex-

pressão é uma realidade cruel para as empresas que 

buscam sobreviver em território nacional. Além da 

carga tributária – a maior entre os países em desen-

volvimento - e uma infraestrutura cara e ineficiente, 

temos que conviver com uma legislação trabalhista 

arcaica e inflexível datada da década de 40.

 

Capacidade instalada

Para que a análise não caia na subjetividade, ilustro 

com dados. Em 2010, conforme números forneci-

dos pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial 

(IEMI), o uso da capacidade instalada da indústria 

calçadista era de 68%, que já era baixo. Ou seja, po-

deríamos produzir 32% mais do que produzíamos. 

Mas, a situação foi deteriorando com o tempo e, em 

2014, conforme a mesma fonte, chegamos a 66% 

no uso da nossa capacidade. Os segmentos que 

mais sentiram foram justamente os que fabricam 

produtos de maior valor agregado e, portanto, ge-

ram um número maior de postos de trabalho. No 

ano de 2014, último dado disponível pelo IEMI, o 

uso da capacidade instalada no segmento de cal-

çados de couro foi de 53%, enquanto no segmento 

de produtos de plástico/borracha foi de 74,2%. Em 

2015, embora ainda não tenhamos os dados tabu-

lados, muito provavelmente o quadro foi agravado 

com a crise na demanda interna por calçados, já 

que naquele ano o volume de vendas do segmento 

foi 8,6% menor em relação a 2014.

 

Saídas

Existem apenas duas saídas para a crise em que 

não somente o setor calçadista está envolvido, 

mas toda a indústria nacional de manufaturados. 

A primeira passa pelo investimento em produtos 

diferenciados e que tenham no Design o poten-

cial de desenvolver novos mercados, mercados 

nos quais os preços não sejam fatores preponde-

rantes. Dessa forma não ficaríamos dependentes 

do Poder Público, seja ele qual for, e ficaríamos 

menos propensos às turbulências econômicas 

aqui e além-fronteiras. O segundo ponto é me-

lhorar a produtividade através da redução de 

custos, missão que tem como aliados programas 

como o Sistema de Operações Logísticas Auto-

matizadas (Sola), que em um ano gerou econo-

mia de mais de R$ 500 mil para uma importante 

indústria de calçados gaúcha.

 Os desafios para o futuro são grandes, mas 

nós, certamente, seremos maiores.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Pela sobrevivência do setor calçadista

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Sobretaxa a calçado chinês é 

renovada

A Câmara de Comércio 

Exterior (Camex) aprovou, 

ontem à noite, a renovação 

do antidumping aos calçados 

chineses vendidos ao Brasil. 

A medida tramitava há mais 

de um ano no Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (Mdic) e ti-

nha prazo até esta quinta-feira 

para ser analisada e publicada. 

[...] A Abicalçados confirmou 

a renovação do antiduping, 

ainda que extraoficialmente, 

mas não quis se posicionar 

até que a Câmara de Co-

mércio Exterior se manifeste 

publicamente. Até 2009, antes 

da adoção do antidumping, as 

importações brasileiras de cal-

çados vindos da China chega-

ram a US$ 183,6 milhões, que 

correspondiam a mais de 70% 

das importações do período. 

Já em 2015, a importação não 

passou de US$ 45,9 milhões, 

uma queda de 75%.

Real fraco aquece vendas, 

e preço de calçado brasi-

leiro cai na Argentina

O real desvalorizado 

começa a impactar o 

comércio de calçados ao 

exterior, e o preço médio 

do produto brasileiro na 

Argentina teve queda de 

42,6% nos últimos cinco 

anos, de acordo com a 

Abicalçados (entidade 

do setor). O valor do 

produto era, em média, 

de US$ 13 (R$ 47,48) entre 

janeiro e fevereiro. O total 

vendido aos vizinhos nos 

primeiros dois meses de 

2016 chegou a US$ 9,56 

bilhões (R$ 34,9 bilhões) 

–alta de 35,7% em relação 

a 2015. “O dado surpreen-

deu, embora o Brasil não 

esteja nem perto de sua 

melhor performance de 

vendas”, diz Heitor Klein, 

da Abicalçados.

Mesmo com dólar  

alto, exportação  

de calçados cai

A valorização do dólar 

não foi suficiente para im-

pulsionar as exportações 

dos calçados brasileiros. 

O setor fechou 2015 com 

US$ 960,4 milhões em 

vendas para o exterior, 

uma queda de 9,4% em 

relação ao US$ 1,06 bilhão 

de 2014. “Os contratos 

são fechados com prazos 

longos, de seis meses. 

Muitos não conseguiram 

aproveitar”, diz Heitor 

Klein, presidente da Abi-

calçados, associação do 

setor. A recuperação do 

setor deverá vir nos pró-

ximos dois anos, segundo 

ele. “Esperamos retomar 

os patamares de 2008”, 

afirma.
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HORADO CAFÉ

Com a alta do desempre-
go e a perda do número de
beneficiários dos planos de
seguro saúde, clínicas de
consultas e exames de bai-
xo custo preveem cresci-
mento de receitas e fazem
investimentos.
A Clínica Fares, que hoje

tem dois pontos de atendi-
mento, planeja aumentar
para 19 centros até 2019.
Aprimeira da lista é uma

unidadenacidadedeOsas-
co (SP), que terá um inves-
timento de R$ 20milhões.
Ovalor será aportadope-

losócio,AdielFares,umdos
filhos do fundador e dono
das lojas Marabraz.
Aconsultaoftalmológica,

a mais barata da rede, cus-
ta R$ 90. “O lucro por pa-
ciente é pequeno porque o
nosso interesse é ganhar
pouco dinheiro de muitas

pessoas,eaprocura temau-
mentado”, afirma Fares.
A Dr. Consulta, que tem

12centrosemSãoPaulo,de-
ve inaugurar 20novas clíni-
cas até o fim do ano.
A crise aumentou a bus-

ca por alternativas ao siste-
mapúblico,masamaior for-
çadecrescimentodessas re-
des “é o deficit de acesso à
saúde”, afirmao sócio Tho-
maz Srougi.

MOBILIÁRIO MÉDICO

Real fraco aquece vendas, e preço de
calçado brasileiro cai na Argentina
Orealdesvalorizadocome-

ça a impactar o comércio de
calçados ao exterior, e o pre-
çomédiodoprodutobrasilei-
ro na Argentina teve queda
de 42,6% nos últimos cinco
anos, de acordo com a Abi-
calçados (entidadedo setor).
Ovalordoprodutoera, em

média, de US$ 13 (R$ 47,48)
entre janeiro e fevereiro.
O total vendido aos vizi-

nhos nos primeiros dois me-
sesde2016chegouaUS$9,56
bilhões (R$34,9bilhões)—al-
tade35,7%emrelaçãoa2015.
“Odadosurpreendeu, em-

bora o Brasil não esteja nem
perto de sua melhor perfor-
mancedevendas”,dizHeitor
Klein, da Abicalçados.
Os números refletem tam-

bém as mudanças políticas
na Argentina. Por meio das
DJAIs (Declaração JuradaAn-
tecipada de Importação), o
governoKirchner dificultava

aentradademercadorias.As
medidasse intensificaramno
segundo semestre de 2012.
Após a posse do oposicio-

nista Mauricio Macri em de-
zembro, a retençãodeprodu-
tosquepodiademorarumano
temlevado,namaioriadosca-
sos, 60 dias, segundoKlein.
“A confiança de compra-

dor e vendedor tem aumen-

tado e aproveitamos melhor
os investimentos em marke-
ting”, afirma Rafael Schefer,
executivoe filhodo fundador
damarcagaúchaWestCoast.
Os argentinos respondem

por cerca de 15% das expor-
tações do grupoPriority, que
ainda reúne amarcaCravo&
Canelaeprevêdobrarasven-
das aos vizinhos neste ano.

O volume de exportações
de frutas brasileiras cresceu
16% em 2015. O faturamento
com as vendas, no entanto,
subiu 2,5% no período.
“Os produtores reduziram

os preços para ganhar com-
petitividade”, afirmaMoacyr
Fernandes, presidente da
Ibraf (entidade do setor).
Além disso, as frutasmais

vendidas foramaquelas com
preçounitáriomaisbaixo,co-
momelões,bananaselimões.
Asexportaçõesnosetorso-

frem com a dependência do
mercadoeuropeu,que repre-

senta cercade80%das com-
pras. “Eo consumopor lá es-
tá emqueda, comexceçãode
frutas como limãoemanga.”
Asbarreiras fitossanitárias

easaltas taxasalfandegárias
no Brasil são apontadas co-
moosprincipaisentravespa-
raampliaragamadecompra-
dores nomundo.
Comaaltadodólareaque-

da no consumo interno de
frutas mais caras, o volume
de importações diminuiu
15,2% no ano passado, com
um total de 398,5milhões de
frutas vindas de fora.

SAlADA MiStA

O volume de importações
que entram pelo porto de
Santos caiu 13% em feverei-
ro, na comparação com o
mesmomês do anopassado.
No período, 399 navios

atracaramnoporto, uma re-
dução de 1,7%.
O número de contêineres

foi 6,3% menor no primeiro
bimestre deste ano.
Na soma de embarques e

desembarques, no entanto,
houve um recorde de movi-
mentação para fevereiro:
9 milhões de toneladas, au-
mentode5,4%emrelaçãoao
mesmomês de 2015.
Em peso, a soja foi a mais

exportada:2,35milhõesdeto-
neladas. Emvalor, omilho li-
dera a pauta, com US$ 838
milhões (R$ 3,07 bilhões) no
primeiro bimestre deste ano.
Pelo porto de Santos pas-

saram produtos que, soma-
dos, totalizam US$ 13,8 bi-
lhões (R$ 50,6 bilhões).

chegADAS
e PArtiDAS

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

d com FELIPE GUTIERREZ, DOUGLAS GAVRAS e TAÍS HIRATA
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Osvalores recebidospelos
trabalhadores como PLR
(Participação nos Lucros e
Resultados) são tributados
apenas na fonte (até 2013, o
valor integrava o rendimen-
to anual, ou seja, o IR retido
podia ser compensadocomo
devido na declaração).
Assim, quem recebeu esse

valor em 2015 terá de infor-
má-lo na linha 11 da ficha
Rendimentossujeitosà tribu-
tação exclusiva/definitiva.
Dessa forma,o imposto re-

tido (quando for o caso) terá
tributação apenas na fonte,
ou seja, não pode mais ser
compensadocomodevidona
declaração.

Pela tabeladedescontoem
vigor desde abril de 2015, es-
tá isento de tributação o PLR
anual de até R$ 6.677,55.

H

67 - Fui empregado até maio
de 2015. Em junho, passei a
recolhero INSScomoautôno-
mo e, após agosto, como fa-
cultativo.Comodeclaroesses
valores pagos? (L.R.F.)
Na ficha Rendimentos tri-

butáveis recebidos de PJ pelo
titular, no campo Contribui-
ção previdenciária oficial,
informe o que foi pago como
empregado. Na ficha Rendi-
mentos tributáveis recebidos
de PF/exterior, no campoOu-
tras informações, informe na
coluna Previdência oficial o

valor pago como autônomo e
facultativo a partir de junho.

68-Minha irmãdepositouva-
loresemminhaconta-corren-
te. Como declaro? (R.S.F.L.).
Informe o valor recebido

durante o ano na ficha Ren-
dimentos isentos e não tribu-
táveis (linha 10).

69 - Doei para minha filha
imóvel de R$ 80 mil, valor
que estava na minha decla-
ração. O programa pede para
confirmardoaçãoacimadeR$
50mil.Qualomotivo? (J.Z.F.).
Para certificar que o valor

declarado está correto.

70 - Faço vários bicos e rece-
boemconta-corrente.Retiroe

gastoodinheiro.AReceitame
cobrará para saber de onde
vieramosdepósitos? (H.R.C.).
Informeoquevocêganhou

na ficha Rendimentos tribu-
táveis recebidos de PF/exte-
rior, na aba Trabalho não as-
salariado. Assim, não haverá
problemas com a Receita.

71-Façocursodeitaliano.Pos-
so abater a despesa? (C.F.P.).
Não, pois cursos de idio-

mas não são dedutíveis.

72 -Hádoisanosminhamãeé
minhadependentenoIR,pois
não tinha renda. Em2015, ela
começou a receber aposenta-
doria. Ela ainda pode ser mi-
nha dependente? (J.A.).
Sim,desdequea rendade-

la,tributávelounão,tenhasi-
do de até R$ 22.499,13. Se foi
superior a esse valor, ela não
pode ser sua dependente.

73 - Recebi precatório com
descontos de IR e de plano
de seguridade social. Como
declaro? (G.B.N.).
Se o precatório for rendi-

mento acumulado, informe
na ficha Rendimentos rece-
bidos acumuladamente. In-
dique a opção pela forma de
tributação, o CNPJ da fonte
pagadora, o valor recebido
menos o pago ao advogado,
a contribuição (no seu caso,
é oPSS), o IR retido, omêsdo
recebimento e o número de
meses da ação. Na ficha Pa-
gamentos efetuados (código

60ou61), informeo valor pa-
go ao advogado. Se for rendi-
mento quenão é acumulado,
informe na ficha Rendimen-
tos tributáveis recebidos de
PJ pelo titular.

74 -Pagueiplanodesaúde, te-
nhooscomprovantes,masnão
o informe da empresa. Posso
lançarmesmoassim? (D.S.).
Sim. Someos valoresmen-

sais e informe o total do ano
na ficha Pagamentos efetua-
dos (código 26).

Saiba mais sobre o IR
folha.com/ir2016

Perguntas devem ser enviadas para o
e-mail IR2016@grupofolha.com.br. A Folha
publica as respostas que possam abranger
omaior número possível de leitores.

IR sobre participação nos lucros é cobrado só na fonte
Imposto pago não pode ser compensado comodevido na declaração; valor recebido no ano até R$ 6.677,55 é isento de tributação
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NOVA 'PEGADA'
Preço médio do par de calçado para a Argentina, em US$*

Fonte: Abicalçados *dados bimestrais

2012 2013 2014 2015 2016

22,63 24,90

15,77 17,00
13,00

Rafael Schefer,
executivo

da calçadista

Carol Carquejeiro - 23.abr.15/Valor/Folhapress

PRINCIPAIS PRODUTOS NO PORTO DE SANTOS

Valor (em US$ milhões) Volume (emmil toneladas)

Entradas

Milho
Açúcares de cana

Gás e óleo
Partes para aviões

Soja
Açúcar

Enxofre
Sal

Fonte: Porto de Santos

837,96
753,52

85,48
77,05

1.150
2.350

174,5
143,5

Saídas

FEIRA LIVRE
Exportações de frutas
frescas em 2015

US$241mi
foi o superávit em 2015,
melhor nível desde 2010

Faturamento (em US$mi)

Volume (emmilhões de kg)

2014
2015

2014
2015

636,2
652,3

672,6
779,6

Fonte: Ibraf

Adiel Fares, sócio
da rede de clínicas

Karime Xavier/Folhapress
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A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) aprovou, ontem 
à noite, a renovação do antidum-
ping aos calçados chineses ven-
didos ao Brasil. A medida tra-
mitava há mais de um ano no 
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (Mdic) e tinha prazo até esta 
quinta-feira para ser analisada 
e publicada.

A notícia foi confirmada por 
fontes próximas à Camex e rei-
terada pelo presidente da Frente 
Parlamentar em defesa do setor 
coureiro-calçadista e moveleiro, 
deputado federal Renato Molling 
(PP). Para Molling, “a renovação 
do processo de dumping contra o 
calçado chinês vai garantir a so-
brevivência do setor”.

Uma das principais deman-
das do segmento coureiro-calça-
dista, o dispositivo que estabele-

ce uma sobretaxa a cada par de 
calçado chinês que ingressa em 
território nacional vigorou du-
rante cinco anos, até março de 
2015, tendo sido renovado provi-
soriamente por mais um ano. A 
medida foi criada, ainda de for-
ma provisória, em 2009 e torna-
da definitiva no ano seguinte.

O direito antidumping tem 
como objetivo evitar que as pro-
dutoras nacionais sejam prejudi-
cadas por importações realizadas 
a preços de dumping, prática con-
siderada desleal nos termos de 
comércio em acordos internacio-
nais. “Atualmente, as indústrias 
de calçados empregam mais de 
300 mil trabalhadores. Creio que, 
com essa medida, a indústria ten-
de a crescer”, destacou Molling.

Enquanto a medida esteve 
em vigor, a sobretaxa pratica-
da pelo governo brasileiro sobre 

cada par era de US$ 13,85. Agora, 
segundo o deputado, “cai para 
US$ 10,22, o que não deve preju-
dicar os produtores diante da es-
calada do dólar”.

A Abicalçados confirmou a 
renovação do antiduping, ainda 
que extraoficialmente, mas não 
quis se posicionar até que a Câ-
mara de Comércio Exterior se 
manifeste publicamente. 

Até 2009, antes da adoção 
do antidumping, as importações 
brasileiras de calçados vindos da 
China chegaram a US$ 183,6 mi-
lhões, que correspondiam a mais 
de 70% das importações do pe-
ríodo. Já em 2015, a importação 
não passou de US$ 45,9 milhões, 
uma queda de 75%. 

Em busca de apoio para a re-
novação do direito antidumping, 
lideranças calçadistas estiveram 
em Brasília, nas últimas sema-

INDÚSTRIA

Sobretaxa a calçado chinês é renovada
Câmara de Comércio Exterior deverá se posicionar oficialmente sobre a decisão ainda hoje

Medida antidumping busca evitar prejuízos para fabricantes nacionais

JOÃO MATTOS/JC

nas, na tentativa de conquistar o 
apoio de lideranças pela adoção 
do direito. Os representantes do 
setor se reuniram com o minis-
tro do Desenvolvimento Agrário, 
Patrus Ananias, com assessores 

técnicos da Casa Civil e mantive-
ram diálogo com representantes 
dos demais ministérios que com-
põem a Camex (Agricultura, Fa-
zenda, Planejamento, Relações 
Exteriores e Mdic).

O prazo para entrega da de-
claração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2016 começa 
hoje, a partir das 8h, para 28,5 
milhões de contribuintes em 
todo o País. A data final para o 
envio é 29 de abril. Os progra-
mas de preenchimento e trans-
missão podem ser baixados na 
internet (receita.fazenda.gov.br).

O aplicativo m-IRPF 2016 
deve estar disponível a partir 
desta terça-feira para dispositi-
vos com sistema Android (Goo-
gle). A versão iOS já foi enviada 
para a Apple e aguarda autori-
zação da empresa, segundo a 
Receita Federal. Quem perder o 
prazo está sujeito à multa de 1% 
do imposto devido por mês de 
atraso ou de R$ 165,74, prevale-
cendo o maior valor.

TRIBUTOS

Começa entrega 
de declarações 
do IRPF 2016

Duas assembleias, reali-
zadas na manhã e na tarde de 
ontem, selaram um acordo en-
tre os trabalhadores da Gene-
ral Motors (GM) e a direção da 
montadora em Gravataí. Os me-
talúrgicos em atividade na plan-

ta industrial gaúcha aprovaram 
a proposta, mediada pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, que prevê o pagamento 
de R$ 2,7 mil referente à segun-
da parcela do Programa de Par-
ticipação de Resultados (PPR) 
de 2015.

Além disso, a direção da 
empresa se comprometeu em 

Metalúrgicos da General Motors aprovam acordo sobre o PPR
Rafael Vigna
rafael.vigna@jornaldocomercio.com.br

Trabalhadores da montadora realizaram assembleia em Gravataí 
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depositar, na próxima sexta-
-feira, o valor correspondente ao 
adiantamento da primeira par-
cela do 13º salário de 2016.

Agora, conforme explica 
o presidente do sindicato, Val-
cir Ascari, cerca de 6 mil fun-
cionários receberão a segunda 
parcela, que deve integralizar a 
quantia de R$ 10,7 mil para cada 
colaborador da fábrica. O valor 
do primeiro pagamento do PPR 
2015 foi de R$ 8 mil.

Desde o dia 28 de janeiro, 
a categoria reivindica melhores 
condições para a participação 
nos resultados. A pauta gerou 
inclusive a aprovação do esta-
do de greve na primeira semana 
de fevereiro. Mesmo depois do 
acordo, este comunicado oficial, 
que precisa ser feito, no míni-
mo, 48 horas antes da interrup-
ção das atividades, foi mantido 
por 3 mil sistemistas que atuam 
no complexo da GM no Estado.

“Nossa preocupação foi co-
locar mais dinheiro no bolso 

do trabalhador. Os companhei-
ros da fábrica de Gravataí fo-
ram responsáveis pela produção 
do carro mais vendido no Bra-
sil, o Onix, e fizeram por me-
recer o benefício que irão rece-
ber”, comentou.

Inicialmente, o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Gravataí 
pedia R$ 3.657,00. O valor ha-
via sido calculado com base na 
possibilidade de integralização 
de cerca de 80% dos resultados. 
A empresa, por sua vez, ofere-
cia R$ 1,4 mil. O impasse chegou 
ao Tribunal Regional do Traba-
lho, que propôs o acordo em  
R$ 2,7 mil.

Segundo Ascari, a partir 
da semana que vem, a catego-
ria inicia as discussões sobre o 
PPR de 2016. O dirigente sindi-
cal explica que a pretensão dos 
trabalhadores é ampliar os rece-
bimentos ou manter uma faixa 
bastante próxima dos R$ 10,7 
mil recebidos pelos resultados 
obtidos no ano passado.

POTINHO MAIS VAZIO
Volume do consumo de iogurtes cai, em%

Desempenho em 2015 por setor, em%
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Mesmo com dólar alto, exportação de calçados cai
Avalorizaçãododólarnão

foi suficiente para impulsio-
narasexportaçõesdoscalça-
dos brasileiros.
O setor fechou 2015 com

US$960,4milhões (R$3,5bi-
lhões) em vendas para o ex-
terior,umaquedade9,4%em
relação ao US$ 1,06 bilhão
(R$ 3,8 bilhão) de 2014.
“Oscontratossãofechados

com prazos longos, de seis
meses.Muitosnãoconsegui-
ram aproveitar”, diz Heitor

Klein, presidente da Abical-
çados, associação do setor.
A recuperaçãodosetorde-

verá vir nos próximos dois
anos, segundo ele.
“Tivemos a crise de 2009 e

depoisorealmais forte,oque
afetou as exportações. Espe-
ramos retomar os patamares
de 2008”, afirma.
ADemocrata, que exporta

25%desuaprodução,nãoen-
controu demanda maior por
conta dos preçosmelhores.

“O comprador não estava
com a carteira aberta à espe-
radoBrasil”, dizMarceloPa-
ludetto, diretor comercial.
Aempresa teveestagnação

nas exportações em 2015 e
não vê melhora para 2016,
com base nos contratos fe-
chadosnoprimeirosemestre.
O cenário foi diferente pa-

raaBibi,decalçados infantis.
A marca viu as vendas ao

exteriorcrescerem25%.“Não
atribuímosaaltaaodólar.Foi

resultadodo investimentona
conquista de novos merca-
dos”, afirma o presidente
Marlin Kohlrausch.
Para garantir uma alta de

67,4% das exportações, a
Arezzo investiu em retomar
contatos comerciais antigos
e participação em feiras.
“Queremosmanteresserit-

moem2016,paracompensar
oresultadodomercado inter-
no”, diz Thiago Borges, dire-
tor financeiro da empresa.

Os potes de iogurte perde-
ram espaço em 2015. A que-
da no consumo foi de 9,2%,
segundo a consultoria Kan-
tar Worldpanel.
Osprodutosdo tipogrego,

queem2014haviamcrescido
165%eevitadoo recuodose-
tor, registraram alta de ape-
nas 3,7% no ano passado.
“Acrise levouos clientes a

favorecerem produtos mais
em conta. Mas também aca-
bou o fator novidade”, afir-
ma Vicente Jabur, executivo
sênior da entidade.
Na outra ponta, os iogur-

tes líquidos tiveram alta de
2,7%. No ano anterior, ha-
viam retraído 2,4%.
Oconsumidor tambémtro-

cou as embalagens maiores
pelas individuais. O volume
médio por compra caiu 13%.
Na categoria grego, por

exemplo, as bandejas perde-
ram38,4%dapreferência.As
unitárias subiram 50%.
“As famílias estão com o

dinheiro contado. Nessa ho-
ra, não vale o custo benefí-
cio por peso e sim o preço fi-
nal”, afirma Jabur.
Emboraovolumetenhadi-

minuído, a presença do pro-
duto lácteo nas casas brasi-
leiras aumentou um ponto
percentual, para 95%.
“É um produto que o bra-

sileiro não está disposto a
abrir mão. Ele leva menos,
mas compra”, diz.

Crise derruba
consumo de
iogurtes entre
os brasileiros

HORADO CAFÉ

AmexicanaMDR,presen-
te emmais de 60países, de-
cidiu expandir sua atuação
para o solo brasileiro.
A empresa abriu escritó-

rio emSãoPaulo para fabri-
car e distribuir sua linha de
cosméticos para a pele.
Aprodução foi terceiriza-

daemtrêsplantaspaulistas.
“A ideia é investir no for-

talecimento da marca para
ganharmos escala nas ven-
das e, então, abrirmos uma
indústria própria”, afirma
João Grilo, diretor-geral da
MDR no Brasil.
A empresa começou com

seis itens, vendidos em re-
des de farmácia. Os planos
são chegar a 30 neste ano.
Omomento de economia

emcrise, dizGrilo, foi bené-
fico. “É uma oportunidade
de entrar nomercado brasi-
leiro. Há dois ou três anos,
oscustoserammuitoaltos.”

A experiência servirá co-
motesteparaexpandiramar-
ca para aAmérica Latina.

R$ 100 Milhões
é o investimento no Brasil

R$ 200 Milhões
é o faturamento previsto

NOVA BASE

MERCADO ABERTO
MARiA CRisTiNA FRiAs cristina.frias1@grupofolha.com.br

d com FELIPE GUTIERREZ, DOUGLAS GAVRAS, TAÍS HIRATA e MÁRCIA SOMAN

SALTO BAIXO
Dólar alto não reverte queda nas
exportações de sapatos, em US$ bilhão
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Umaportariaaprovadaem
fevereiromudou a regra para
pleitear verbas dos bancos
BIDeCAFparaprojetosdeEs-
tados e cidades voltados ao
desenvolvimentodo turismo.
Eles podem usar o dinhei-

ro concedido pelo Prodetur,
programa do Ministério do

Turismo,comopartedos40%
dovalor quedevemapresen-
tar como contrapartida.
“Atendemosàpressãodos

Estados do Norte e Nordeste
que tinhammaisdificuldade
em juntar o dinheiro neces-
sário”, diz o ministro de Tu-
rismo, Henrique Alves.

Para gringo vEr

Briga...Onúmerodeações
judiciaispor faltadepagamen-
todecondomínionacidadede
São Paulo teve queda de 45%
em janeirodeste ano, em rela-
çãoaomesmoperíodode2015.
No total, foram464processos
no primeiro mês do ano.

...de condomínioO total
de ações judiciais em todo o
ano de 2015, no entanto, cres-
ceu 11,6% em comparação ao
ano anterior, com mais de 10
milprocessospor inadimplên-
cia, conformeoSecovi-SP (sin-
dicato de habitação).

Acerto A quantidade de
acordos na Justiça do Traba-
lho de São Paulo aumentou
3,75%emrelaçãoa 2014.Ova-
lormédioqueas empresaspa-
garamaosseusex-empregados
em acertos subiu 52% e ultra-
passou os R$ 4.000.

Prateleiras ATlantic, em-
presa de tecnologia, pretende
crescer entre os pequenos va-
rejistasneste ano. “Aprevisão
é de aumento de receitas, pois
os clientes vão querer geren-
ciar melhor seus custos”, diz
o CEO PauloMagalhães.

Marcus Leoni/Folhapress

João Grilo, diretor-geral
da empresa no Brasil

Fonte: KantarWorldpanel

do “FinanciaL tiMes”

Acompra pelaGMdeuma
start-up de veículos autôno-
mospormaisdeUS$1bilhão
intensifica a corrida entre as
grandes montadoras e as gi-
gantes americanas de tecno-
logiapelocontrolesobreo fu-
turo da direção dos carros.
AaquisiçãodaCruise, em-

presadeSanFrancisco(EUA),
pelamaiormontadoranorte-
americanaaconteceunomes-
mo dia em que a rival Ford
anunciouqueestavacriando
umadivisão separadapara a
Ford Smart Mobility, subsi-
diária que tem como meta o
desenvolvimentode tecnolo-
gias de transporte.
Dan Ammann, presidente

da General Motors, afirmou

ter ficadoimpressionadocom
a rapidezdodesenvolvimen-
to da Cruise, que oferece kits
que convertem veículos
atuais em autônomos.
“Eles pegaram os proble-

mas mais difíceis e desafia-
dores e estão resolvendo em
um ritmo impressionante.”
Nasúltimassemanas,aGM

tem feito uma série de inves-
timentos, como a criação de
um serviço de compartilha-
mento de carros (Maven) e a
aliança com a Lyft (rival do
Uber) para desenvolver uma
rede sob demanda de veícu-
losautônomos.“Comessene-
gócios, temos uma série de
peças do quebra-cabeça que
vão nos permitir definir o fu-
turo damobilidade.”
ParaMarkWakefield, che-

fe do setor automotivo da
consultoria AlixPartners, o
futuro do desenvolvimento
doscarrosautônomosseráde
“mais e mais parcerias” en-
tre montadoras e empresas
do Vale do Silício.
Hojeesses setores estãoao

mesmo tempo em uma com-
petição feroz e atuando em
parcerianosesforçosparaco-
locar nas estrados carros ge-
nuinamente autônomos.
Enquanto grupos como

Google e Apple pareceram
em certo momento determi-
nados a suplantar as gran-
desmontadoras, os desafios
semostraram tamanhos que
algumas companhiasbusca-
ramalianças, explorandoos
respectivos conhecimentos
de cada empresa.

Disputa pelo futuro do carro
autônomo ficamais acirrada
GMcompra start-upporUS$ 1 bi e Ford cria divisão especializada

divulgação

A partir da esq., Daniel Kan, Kyle Vogt (fundadores do Cruise) e Dan Ammann, da GM

Calçado ainda amarga queda 

nas exportações

Mesmo com um nível de 

comparação baixo, o setor 

calçadista brasileiro ainda não 

conseguiu fechar o balanço 

mensal das exportações no 

azul neste ano. A tão sonha-

da retomada do segmento 

não decolou em fevereiro. 

Esse sonho que ronda as 

indústrias de calçados foi, no-

vamente, postergado, só que 

agora para março. De acordo 

com dados Abicalçados, 

no segundo mês de 2016 

foram embarcados 9.835.103 

pares de sapatos por US$ 

77,6 milhões, o que significa 

uma retração de 0,7% em 

quantidade e de 0,6% em 

valor, no comparativo com 

o mesmo período do ano 

passado — quando foram 

enviados 9.903.963 pares por 

US$ 78,1 milhões. 
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Conselho Deliberativo

Calçado brasileiro é 

apreciado nos Emirados

O mercado de calçados vem 

crescendo nos Emirados 

Árabes Unidos e há marcas 

brasileiras bem conheci-

das pela população local. 

A informação faz parte de 

uma pesquisa realizada pela 

Glasgow Consulting Group, 

consultoria internacional 

contratada pela Abicalçados 

e pela Apex-Brasil. O estudo 

foi apresentado na última 

semana a empresas do 

segmento e servirá como 

subsídio a indústrias que 

querem exportar aos Emira-

dos.  O mercado de calçados 

no país árabe cresce a uma 

média de 11,3% desde 2012 

e no ano passado as vendas 

locais alcançaram US$ 643,3 

milhões, segundo o estudo 

da Glasgow. No total, os 

Emirados importam US$ 1,4 

bilhão em calçados em 2015 

e reexportaram US$ 1 bilhão.

Para Indústria, dólar deve ficar 

entre R$ 3,80 a R$ 4 em 2016

A indústria nacional ainda 

segue confiante de que o 

câmbio se sustentará no pa-

tamar de R$ 4 a R$ 3,80 neste 

ano, sustentando a expansão 

das exportações nacionais e a 

competitividade dos produtos 

brasileiros no exterior. Entre-

tanto, o setor está atento a um 

prolongamento do movi-

mento de queda da moeda 

observado desde o início do 

mês. [...]

Já o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, 

acredita que o dólar voltará ao 

patamar a R$ 3,80 em breve. 

“Em questões de fundamen-

tos, não é lógico um câmbio 

a R$ 3,60. Essa queda nos 

parece apenas um episódio e 

espero que não se estabeleça 

em um novo patamar”, disse, 

respondendo também que 

o setor não tem um plano 

emergencial caso o dólar se 

estabeleça a níveis inferiores. 
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A possibilidade do reconhe-

cimento da China como 

uma economia de mercado a 

partir de 11 de dezembro de 2016 

tem tirado o sono dos empre-

sários brasileiros, especialmen-

te daqueles que contam com 

medidas de defesa comercial 

aplicadas contra as importações 

predatórias chinesas, caso dos 

calçadistas. Mas qual é a real 

possibilidade de a China ser re-

conhecida como uma economia 

de mercado?

O analista da Abicalçados, 

Leonardo Metzger, ressalta que 

a possibilidade existe e parte de 

um documento chamado “Pro-

tocolo de Acessão”, formalizado 

pela China junto à Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em 

2001 e que pressupõe o reco-

nhecimento daquela economia 

no âmbito da entidade a partir de 

dezembro deste ano. A polêmica 

consiste que na formalização, a 

China teria que cumprir alguns 

requisitos para ascender à con-

dição de economia de mercado 

em 15 anos, o que não aconte-

ceu. Entre aspectos identificados 

como pontos de melhoria sem 

evolução significativa estão o 

controle estatal da economia e a 

interferência governamental no 

câmbio. Nesse contexto, algu-

mas das principais economias de 

mercado do mundo, entre elas 

Estados Unidos, União Euro-

peia e Japão, já marca-

ram posições quan-

to à não aceitação 

do país 

c o m o 

m e m -

bro da 

OMC.

Em re-

cente carta 

a s s i n a d a 

pela Confe-

deração Nacional 

do Indústria (CNI) e 

entidades industriais, o setor 

privado brasileiro expõe a preo-

cupação com a questão. “Há uma 

tendência de o Governo aguardar 

o posicionamento de outras gran-

des economias para se manifestar 

sobre o tema”, comenta Metzger, 

ressaltando que, por sua vez, o 

Brasil deve ir no fluxo das grandes 

economias que já têm se manifes-

tado na OMC.

Nada simples

Metzger explica que o reconhe-

cimento de uma economia de 

mercado pode ocorrer de maneira 

independente. Segundo ele, a partir 

de janeiro de 2017, não sendo re-

conhecida como economia 

de mercado, a China 

poderia acionar o Mecanismo de 

Solução de Controvérsia na Organi-

zação. “Cada uma dessas ações leva 

em torno de um ano e três meses 

para ter um veredicto”, afirma.

Setor calçadista

Os reflexos de uma possível inclu-

são da China no rol das econo-

mias de mercado che-

gariam para o setor 

calçadista 

a p e -

nas em 

m a r ç o 

de 2021, 

prazo final 

para a apli-

cação do di-

reito antidumping 

contra o calçado 

chinês, recém re-

novado por cinco 

anos. “É direito ad-

quirido, não cor-

remos o risco de 

perder a aplicação 

do direito, até porque 

o levantamento que 

comprovou o dumping 

continuaria válido”, ressalta. 

Desde início de março, cada par 

chinês que entra no Brasil paga 

uma sobretaxa de US$ 10,22.

Para Metzger, caso a econo-

mia da China fosse reconhecida, 

a partir da finalização do prazo 

do direito antidumping – em 

2021 -, o atual valor da sobretaxa 

poderia cair substancialmente. 

Isso porque o levantamento para 

medir a margem de dumping 

aplicada pelos chineses, atual-

mente, é realizado através de um 

terceiro país reconhecido como 

economia de mercado.  “Se a 

China for reconhecida, a mar-

gem de dumping estaria, teorica-

mente, sujeita à análise do preço 

aplicado no mercado doméstico 

chinês, que certamente, por di-

versas questões já ressaltadas, é 

muito mais baixo do que dos pa-

íses com economia de mercado 

consolidada”, conclui.

Antidumping

Considerado uma ferramenta de 

defesa comercial contra as im-

portações predatórias da China, 

o direito antidumping é aplicado 

desde setembro de 2009, quando 

tinha uma taxa provisória de US$ 

12,47 por par de calçado chinês. 

Em março de 2010, o mecanismo 

foi renovado por mais cinco anos, 

com a taxa de US$ 13,85. A partir 

de março deste ano, o valor pas-

sou a ser de  US$ 10,22 com vali-

dade até 2021. 

CHINA PODERÁ SER RECONHECIDA 
ECONOMIA DE MERCADO EM 2016

ESPECIAL
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“UM MILAGRE FAZER UMA 
BOA FEIRA NUM AMBIENTE DESSES”

U m milagre fazer uma boa 

feira num ambiente des-

ses” A frase do diretor-presidente 

da Fenac, Elivir Desiam, resume o 

sentimento da participação na Fi-

mec 2016. A feira, realizada entre 

os dias 15 e 17 de março, nos pa-

vilhões da Fenac, em Novo Ham-

burgo/RS, reuniu 575 expositores 

da indústria de base para o setor 

coureiro-calçadista. As empresas  

apresentaram suas novidades em 

máquinas e insumos para mais de 

35 mil visitantes, mais da metade 

deles estrangeiros, especialmente 

vindos da América Latina. 

Na coletiva de imprensa 

para avaliação da mostra, exe-

cutivos apoiadores do evento 

fizeram uma análise positiva. 

“Estamos muito satisfeitos com a 

feira, especialmente com o exce-

lente resultado da Fábrica Con-

ceito, iniciativa que chamou a 

atenção dos empresários”, avalia 

Luis Coelho, consultor respon-

sável pela já tradicional iniciativa 

realizada na Fimec. Segundo ele, 

ao contrário de muitos prognós-

ticos, os negócios aconteceram 

e grandes empresas visitaram a 

feira em busca de novas tecno-

logias que aliem produtividade 

e inovação na busca de melhor 

competitividade. 

Projetos geram US$ 7 mi

Para a superintendente da As-

sociação Brasileira de Empresas 

de Componentes para Couro, 

Calçados e Artefatos (Assintecal), 

Ilse Guimarães, a mostra teve 

como destaque o mercado ex-

terno. Com um câmbio favorável 

para as negociações com im-

portadores, o Projeto Compra-

dor, realizado pela entidade em 

parceria com a Apex-Brasil, com 

compradores do Equador, Co-

lômbia e Argentina gerou mais 

de US$ 3 milhões. 

Marlos Schmidt, presidente 

da Associação Brasileira de Máqui-

nas e Equipamentos para Couros 

e Calçados (Abrameq), engrossa o 

coro dos satisfeitos, especialmen-

te com a visitação internacional. 

“Tivemos uma feira satisfatória 

não só na questão de negócios, 

mas também em relacionamento, 

que foi o tempo dedicado à apre-

sentação das tecnologias, o que 

deve gerar negócios no futuro”, 

afirma o dirigente. Assim como a 

Assintecal, a Abrameq realizou o 

Projeto Comprador Internacional 

com a Apex-Brail, que deve gerar 

US$ 4 milhões aos fabricantes de 

máquinas.  

O presidente da Associação 

Comercial, Industrial e de Servi-

ços de Novo Hamburgo, Cam-

po Bom e Estância Velha (ACI 

NH/CB/EV), Marcelo Clark Alves, 

ressalta que conversas com ex-

positores revelaram uma feira 

satisfatória. “Nossa expectativa 

realmente não era boa devido ao  

quadro recessivo, mas a Fimec 

demonstrou o comprometimen-

to do empresariado para fugir de 

situações econômicas desfavo-

ráveis”, comenta. 

Visitas assertivas

“Além de um número positivo, 

tivemos uma visitação profissio-

nal e assertiva”. A opinião do pre-

sidente do Instituto Brasileiro de 

Tecnologia do Couro, Calçado e 

Artefato (IBTeC), Paulo Griebeler, 

reflete um ambiente positivo no 

evento, que atraiu atenções e 

demonstrou, segundo ele, “que é 

hora de parar de reclamar e ar-

regaçar as mangas”. Outro desta-

que na percepção do executivo 

foi a Fábrica Conceito, que pro-

duziu, in loco, ao longo dos três 

dias de Fimec, mais de 1,5 mil pa-

res de calçados. 

Produtividade

O presidente-executivo do Cen-

tro das Indústrias de Curtumes 

do Brasil (CICB), José Fernando 

Bello, destaca a visitação, espe-

cialmente de importadores da 

América do Sul. “Os curtumes 

saíram entusiasmados com os 

resultados, especialmente com 

as negociações com importa-

dores sul-americanos, grande 

parte provenientes da Argentina”, 

comenta o executivo, destacan-

do ainda eventos paralelos que 

discutiram métodos para uma 

maior competitividade da ca-

deia coureiro-calçadista, caso do 

Meeting CICB de Produtividade, 

ocorrido no dia 16 de março. 

A próxima Fimec está mar-

cada para acontecer entre os 

dias 14 e 16 de março de 2017, na 

Fenac, em Novo Hamburgo/RS.

ABINOTÍCIAS

Fimec 2016 reuniu quase 600 expositores entre os dias 15 e 17 de março, em Novo Hamburgo/RS

Projeto inovador para calçadistas gera R$ 500 mil de economia

CICB promove meeting de produtividade

A Fimec 2016 trouxe muito mais do que bons negócios 

para o setor. A feira da indústria de base da cadeia coureiro-

-calçadista apresentou processos inovadores com vista ao 

aumento da competitividade do segmento em tempos de 

recessão. Produtividade, sustentabilidade e controle de es-

toque foram destaques nos equipamentos e produtos apre-

sentados pelos 575 expositores do evento.

Um dos projetos inovadores demonstrados foi o Sis-

tema de Operações Logísticas Automatizadas (Sola), apre-

sentado pela Abicalçados no espaço da Fábrica Conceito. 

A estrutura, que dispôs de maquinário, equipamentos e in-

sumos para a produção de calçados in loco, foi realizada 

em parceria pela Fenac, Coelho Assessorial Empresarial e 

Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Ar-

tefatos (IBTeC).  

 O assessor-executivo da Abicalçados, Igor Hoelscher, ex-

plica que o Sola tem o objetivo de integrar a cadeia produtiva 

no que tange a identificação, processos e troca eletrônica de 

informação (EDI – Eletronic Data Interchange) na linguagem 

global padrão GS1. “Saímos daqui com reuniões importantes 

na agenda e negociações em andamento nos principais polos 

calçadistas brasileiros”, conta. Segundo ele, o fato de poder 

apresentar o processo na prática foi fundamental para o su-

cesso da iniciativa.

 Produtividade

Coelho, um dos idealizadores da Fábrica Conceito, elogia a ex-

posição do Sola. “Tivemos uma grande procura por parte de 

grandes empresas de calçados, que buscam uma maior produ-

tividade através da otimização logística”, comemora Coelho.  O 

empresário ressalta que o Sola traz economia para a empresa 

num momento de dificuldades econômicas. “Uma entrega er-

rada no Brasil, onde o custo logístico é absurdo, traz enormes 

prejuízos para a empresa. O Sola, através da leitura eletrônica, 

garante também um controle do estoque, possibilidade de di-

minuição de erros e rastreabilidade completa da mercadoria”, 

explica, acrescentando que o sistema ainda é útil para a exi-

gência legal do Bloco K.  “O calçadista é muito pragmático e na 

feira ele pode ver que o processo tem uma aplicação prática 

importante”, avalia.

Economia

O gerente de Tecnologia da Informação da Via Marte, indústria cal-

çadista de Nova Hartz/RS, Ivair Kautzmann, auxiliou na apresenta-

ção para os empresários com uma ilustração do case da própria 

empresa. Em 2014, com a implantação do Sola, a empresa econo-

mizou mais de R$ 500 mil com a redução de erros através da oti-

mização logística.  Em 2015 a empresa foi reconhecida com o case 

no Prêmio Direções Abicalçados, na categoria Direções Industriais.

 

O que é Sola?

O Sola envolve identificação padrão por código de barras, tanto 

para o produto (GTIN - Global Trade Item Number) quanto para a 

unidade logística/volume (SSCC - Serial Shipping Container Code), 

certificação do picking correto através de conferência eletrôni-

ca do conteúdo de cada volume, separação correta dos volumes 

versus nota fiscal e despacho/coleta correta em cada fábrica pelo 

transportador. “Com o Sola ganhamos em precisão, aceleração e 

redução de custos”, afirma Kautzmann, ressaltando a garantia do 

batimento entre a informação digital (NF-e e DESADV) e física (mer-

cadoria movimentada). “Por meio do programa zeramos o nosso 

indicador de caixas com conteúdos errados”, conclui o gerente.

Em paralelo à 40ª Fimec, foi realizado, no 

dia 16 de março, também na Fenac, o Mee-

ting CICB de Produtividade. Encontro orga-

nizado pelo Centro das Indústrias de Cur-

tumes do Brasil (CICB), o evento teve apoio 

da Associação das Indústrias de Curtumes 

do Rio Grande do Sul (AICSul) e Associação 

Brasileira dos Químicos e Técnicos da In-

dústria do Couro (Abqtic).

Um público focado em busca por so-

luções tecnológicas e modelos de gestão 

capazes de aumentar a produtividade das 

fabricantes de couros, calçados e artefatos 

assistiu a duas palestras especiais.

A primeira delas, ministrada pelo só-

cio da McKinsey & Company, Pedro Gui-

marães, abordou a temática “Alavancas e 

Programas de Desenvolvimento Econômi-

co para o Brasil”.

Conforme Guimarães, para crescer 

economicamente, as empresas precisam 

melhorar seus indicadores de produtivida-

de. Para tanto, devem seguir alguns passos, 

entre eles: ampliar a produtividade dos for-

necedores; desenvolver produtos avaliando 

o impacto na produtividade; reduzir fontes 

de complexidade nos produtos e aumentar 

produtividade de sua manufatura.

Antonio Mejias, da área de desenvolvi-

mento de negócios globais do mercado de 

couro automotivo da Lectra, foi o segundo 

palestrante do encontro. Mejias falou sobre 

“Os Benefícios da Digitalização na Cadeia 

Produtiva do Couro”.

Segundo o executivo, implementar sis-

temas digitais na indústria usuária de cou-

ros e peles é uma forma eficiente de evitar 

desperdícios e otimizar a produção. No 

Meeting, Mejias salientou, entretanto, a ne-

cessidade de introduzir tal tecnologia com 

suporte de consultores.

O encontro, prestigiado por mais de 

100 pessoas, terá sua segunda edição no 

ano que vem.
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A Abicalçados, através do programa Brazilian Footwe-

ar, deu mais um passo em direção ao Emirados 

Árabes Unidos. Eleito como um dos mercados-alvo do 

programa para o biênio 2015/2016, o país foi foco de 

um Estudo Estratégico de Calçados, apresentado pelo 

consultor Vishal Pandey, da Glasgow Consulting Group, 

nos polos de Franca/SP e em Novo Hamburgo/RS no 

final de março. 

Um dos aspectos levantados pelo consultor foi a 

questão cultural, que exige alguns cuidados. Segundo 

Pandey, é preciso estar de olho no calendário, especial-

mente mês de Ramadã – que varia de acordo com o 

calendário islâmico, quando o período de trabalho cai 

para 5 a 6 horas diárias para muçulmanos. Alguns ou-

tros aspectos culturais, como evitar o uso da mão es-

querda para cumprimentos – que é considerado um ato 

“impuro” – também foram levantados. Bebidas alcoóli-

cas são proibidas, embora sejam oferecidas em locais 

específicos.  “A melhor forma de comunicação é face a 

face, as visitas são muito mais valorizadas do que cha-

madas telefônicas e e-mails”, frisa Pandey. 

Varejo

Pandey ressalta que o crescimento da população sus-

tentado pelo incremento da economia tem sido funda-

mental para o salto do consumo nos Emirados Árabes. 

Segundo ele, os três principais segmentos de consumo 

são têxteis, roupas e calçados. O consultor cita, ainda, 

que a grande maioria dos calçados consumidos no País 

são importados. Em 2015, foram gastos com importa-

ções US$ 1,46 bilhão, sendo que a maior parte dela foi 

reexportada (US$ 1 bilhão). O mercado local movimen-

tou US$ 643,3 milhões com vendas de calçados, 11,3% 

mais do que em 2014. 

Ainda conforme o estudo, cerca de 39% do calçado 

importado pelo País em 2015 era de plástico ou borracha 

e 24,6% de couro, ambas fatias em crescimento. Apesar 

do potencial de importação do mercado dos Emirados, o 

Brasil ainda participa pouco. Segundo o levantamento, em 

2015, as importações de calçados brasileiros responderam 

apenas por 1,2% do total importado. No ano passado, o 

País importou 1,9 milhão de pares verde-amarelos por US$ 

21,7 milhões, incremento de 8,2% ante o ano anterior. O 

preço médio foi de US$ 11,4 por par, mais alto do que a 

média geral das exportações brasileiras (US$ 7,70).

Percepções

O estudo revelou algumas percepções importantes do 

consumidor dos Emirados Árabes quanto ao produto 

brasileiro. Para ele, o preço do produto ainda é elevado 

se comparado aos concorrentes internacionais. Por ou-

tro lado, a percepção é de que o produto verde-amarelo 

tem uma qualidade superior, mas deve buscar cada vez 

mais investimentos em saúde e conforto. Quanto aos 

canais de preferência, o consumidor prefere as cadeias 

de lojas (23%), seguidas pelas butiques (21%) e lojas de 

departamentos (21%). 

Pandey aponta algumas formas importantes de pe-

netração naquele mercado. Segundo ele, é importante tra-

balhar com grandes lojistas ou importadores que tenham 

boa posição e influência no mercado local e regional. O 

mercado de Dubai é muito utilizado para reexportação 

para outros países da região. “O mercado dos Emirados 

é um grande supermercado, que importa muito mais do 

que tem capacidade para consumir”, aponta. Outra ques-

tão relevante, segundo o consultor, é a criação de técnicas 

de marketing para fortalecimento da imagem do calçado 

brasileiro naquele mercado. “Para isso, é essencial o apoio 

do Brazilian Footwear”, completa. 

Árabes

Com uma análise mais ampla dos países árabes, a Câ-

mara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB), a convite da 

Francal Feiras, apresentou o estudo “Beyond the Emi-

rates”. Na ocasião, o coordenador de Inteligência de 

Mercado da CCBA, João Paulo Paixão, destacou que 

em 2014 os países árabes (Emirados Árabes, Arábia Sau-

dita, Iraque, Kuwait, Argélia e Marrocos entre outros), 

importaram quase US$ 6 bilhões em calçados, sendo 

que o principal fornecedor foi a China. “São mercados 

em crescimento e com grande potencial, especialmen-

te tratando de Emirados Árabes, país que reexporta para 

toda a região”, comenta. 

Francal

Para a Francal 2016 a CCAB e a promotora da feira con-

vidaram 279 importadores dos mercados árabes: Emi-

rados Árabes (99 importadores), Arábia Saudita (52) e 

Líbano (26) são as principais origens. A feira, que acon-

tecerá entre 26 e 29 de junho, no Anhembi, em São 

Paulo/SP, receberá ainda importadores do Kuwait, Egito, 

Síria, Catar, Tunísia, Omã, Marrocos, Bahrein, Jordânia, 

Palestina, Argélia e Sudão.

Prêmio Direções Abicalçados aponta
maturidade da indústria calçadista
O Prêmio Direções Abicalçados chega a sua 

quarta edição em nível de maturidade. Mais 

do que reconhecer as referências de sucesso 

do setor calçadista nacional, o Prêmio con-

quista o reconhecimento do mercado. Pro-

va disso foram as dezenas de cases inscritos, 

todos muito fortes e que certamente darão 

trabalho ao comitê jurado formado por es-

pecialistas indicados pela Abicalçados. A 

premiação, que destacará os melhores cases 

da indústria calçadista nas categorias Gestão 

Industrial, Marketing, Design, Internacionali-

zação e Sustentabilidade, será entregue no 

próximo dia 28 de abril, no Espaço TAO, em 

Novo Hamburgo/RS.

O gestor de projetos da Abicalçados, Cris-

tian Schlindwein, ressalta que o ano de 2015 

foi “complicado” para a indústria calçadista, 

com queda em todos os indicadores de de-

sempenho, das exportações – que caíram 10% 

-, passando pelo varejo – que caiu 8,6% - até 

o nível de emprego - que despencou mais de 

8%. “O quadro negativo exigiu uma resposta 

rápida por parte das empresas. Isso, felizmente, 

aconteceu. Recebemos cases importantes de 

empresas que tiveram coragem de fazer dife-

rente ao longo de um ano difícil”, avalia o gestor, 

acrescentando que os cases vencedores serão 

amplamente divulgados com o objetivo de ser-

virem de referência às empresas do segmento. 

“O nosso papel, enquanto associação do setor, 

é apresentar ferramentas de competitividade 

para o desenvolvimento da indústria calçadista. 

O Prêmio é uma delas”, conclui.

O Prêmio

O Prêmio Direções é uma promoção da 

Abicalçados que conta com os patrocínios 

da Braspress, Caixa Econômica Federal, 

Francal e Couromoda. Na quarta edição, 

a iniciativa irá premiar um total de 10 em-

presas – duas por categoria, uma de micro/

pequeno e outra de médio/grande porte – 

e o jornalista com melhor matéria setorial 

escrita ao longo de 2015.

 Os vencedores receberão troféu com 

design exclusivo, permissão para uso do 

selo da respectiva edição em seus mate-

riais publicitários, divulgação nos canais 

de comunicação do Prêmio e da Abical-

çados, promoção na Revista Direções, 

onde serão divulgados os cases vencedo-

res, e duas inscrições para o Curso Dire-

ções Abicalçados.

MERCADO ÁRABE NO ALVO DOS CALÇADISTAS

Abicalçados participa do 
1° Fórum Econômico do Vale do Sinos 
No dia 28 de abril, às 13h30, no Teatro Feevale, 

acontecerá o 1º Fórum Econômico do Vale do 

Sinos, um encontro com especialistas nacio-

nais em economia e lideranças empresariais 

da região, debatendo temas importantes para 

o desenvolvimento econômico do País.

Os renomados economistas Luiz Carlos 

Mendonça de Barros e Ricardo Amorim es-

tão confirmados e, junto com os empresá-

rios e representantes de entidades da região, 

como ACI e Abicalçados, promoverão dis-

cussões sobre o planejamento econômico 

local e propostas de desenvolvimento para 

a região do Vale do Sinos.

Os ingressos estão à venda na bilheteria 

do Teatro Bourbon Country, Bourbon Shop-

ping Novo Hamburgo, Rua Coberta Campus II 

da Universidade Feevale, no Ingresso Rápido 

(www.ingressorapido.com.br) e pelo Call Cen-

ter (4003.1212).

 

ABINOTÍCIAS

O quê: 4º Prêmio Direções 
Abicalçados

Quando: 28 de abril de 2016

Onde: Espaço TAO, em Novo 
Hamburgo/RS

Mais informações:  
www.premiodirecoes.com.br

SERVIÇO

8,5 milhões 
de habitantes

Brasil responde 
a 1,2% do 

total importado

EAU importou 1,9 
milhão de pares 

verde-amarelos por 
US$ 21,7 milhões

PIB per capita 
de US$ 64 mil

O preço médio foi de US$ 11,4 por par, mais 
alto do que a média geral das exportações 
brasileiras (US$ 7,70)

NÚMEROS
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

BRASIL NOS EMIRADOS EM 2015

MERCADO DE CALÇADOS EM 2015

Foram 
gastos com 
importações 

US$ 1,46 bilhão

Destes 
US$ 1,46 bilhão, 

US$ 1 bilhão 
foi reexportado

US$ 643,3 milhões 
de vendas 
de calçados

 no mercado local

Houve um 
incremento de 
8,2% ante o 
ano anterior

SERVIÇO
O quê:  
1° Fórum Econômico do Vale do Sinos 

Quando:  
28 de abril, às 13h30 

Onde:  
Teatro Feevale, em Novo Hamburgo/RS 

Investimento:  
R$ 80 (balcão nobre), R$ 110 (frisas) a 
R$ 150 (plateia), com 20% de desconto 
para assinantes dos jornais do Jornal NH, 
associados da ACI, Abicalçados, Setcergs 
e CDL/FCDL, e para funcionários e gradua-
dos da Universidade Feevale 

PALESTRANTES

Luiz Carlos Mendonça de Barros

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

Bons resultados e contatos potenciais mar-

caram a participação das 11 marcas brasi-

leiras que participaram da CHIC, feira que 

ocorreu em Xangai, na China, de 16 a 18 de 

março. Beira Rio, Moleca, Modare, Molekinha, 

Vizzano, Kidy, Democrata, Stéphanie Classic, 

Rio Couture, Sapatoterapia e Amazonas San-

dals saíram com boas expectativa do even-

to. Para as empresas apoiadas pelo Brazilian 

Footwear, a feira gerou US$ 1,3 milhão entre 

negócios imediatos e esperados para os pró-

ximos seis meses. Passaram pelos estandes 

brasileiros 280 importantes importadores da 

China, Polônia, Taiwan, Rússia, Estados Uni-

dos, Botsuana, Vietnã, África do Sul, Ucrânia, 

Índia e Arábia Saudita.

Segundo Roberta Ramos, gestora de 

Projetos da Abicalçados, a feira mostrou 

que as empresas estão começando a sentir 

o resultado do trabalho feito no país e que 

os compradores chineses procuram mais pe-

los produtos brasileiros. “Entendemos que o 

mercado chinês apresenta muitas oportuni-

dades, mas que é preciso um esforço maior 

para conseguir iniciar o relacionamento e 

colocar as nossas marcas dentro das gran-

des companhias”, destaca. A gestora se reu-

niu com algumas empresas, como o grupo 

JD.com, em Pequim, e Balabala, em Xangai, 

para apresentar as marcas do Brazilian Foo-

twear e buscar oportunidades.

Avaliação

“Notamos uma melhoria na qualidade dos 

contatos e esperamos evoluir o relaciona-

mento com esses potenciais compradores. 

Além disso, alguns clientes que compraram 

a nossa marca no semestre passado volta-

ram e devemos fechar pedidos nos próxi-

mos dias”, comenta Fábio Spohr, diretor da 

Stéphanie Classic.

Em sua segunda participação na CHIC, 

a Kidy termina a feira com a sensação de 

dever cumprido. Segundo Rodrigo Nunes, 

gerente de exportação da empresa, a meta 

foi alcançada. “Viemos com o propósito de 

encontrar um parceiro e conseguimos fe-

char com uma rede que possui 170 lojas na 

China, o que nos ajuda não somente a nos 

estabelecer no mercado, mas na promoção 

e fidelização da nossa marca”, frisa Nunes.

Preparação para o mercado

Com o objetivo de ajudar a empresas a se pre-

pararem para os desafios do mercado chinês, 

o Brazilian Footwear promoveu um seminário 

um dia antes da feira (15). Com a participação 

dos representantes das marcas, a consultora 

de mercado Li Xia apresentou algumas infor-

mações do mercado local e provocou os par-

ticipantes a pensar no porquê de investir na 

China e como fazer. “Nosso objetivo é encon-

trar o melhor posicionamento para cada uma 

das marcas brasileiras. Os chineses ainda co-

nhecem muito pouco do Brasil, então precisa-

mos mostrar a identidade do Made in Brazil e 

reforçar a qualidade, o custo-benefício e os di-

ferenciais dos produtos”, diz Li Xia. O encontro 

contou ainda com a participação de Lin Sen, 

da Ocean East International Logistics,  que fa-

lou sobre os custos no processo logístico.

Brasileiros satisfeitos com a CHIC, feira de calçados de Xangai

EMPRESAS ASSOCIADAS AO BRAZILIAN FOOTWEAR 
RESPONDEM POR QUASE 85% DAS EXPORTAÇÕES

O s resultados das exportações do 

setor calçadista em 2015 não 

foram dos melhores. Com redução de 

10% nas receitas geradas com os em-

barques de calçados o ano poderia ter 

sido ainda pior se não fosse a atuação 

do Brazilian Footwear.

Conforme relatório da Abicalçados, 

dos US$ 960,4 milhões gerados com as 

exportações de calçados no ano passado, 

US$ 753,76 milhões – quase 85% do total - 

foram gerados através de empresas apoia-

das pelo Brazilian Footwear. O número 

foi 6% inferior ao registro do ano anterior 

(US$ 802,2 milhões).  Já o tombo nas ex-

portações das não apoiadas pelo progra-

ma foi muito maior, de 27% (de US$ 203 

milhões para US$ 160,74 milhões).

Importância

Para a gestora de Projetos da Abicalça-

dos, Roberta Ramos, o programa gerou 

indicadores de maior desconcentração 

das empresas exportadoras e também 

mais destinos alcançados. No total, os 

embarques das empresas apoiadas che-

garam a 143 países ao longo do ano pas-

sado.  “O Brazilian Footwear é um progra-

ma fundamental para as empresas que 

buscam não somente aproveitar o mo-

mento favorável para as exportações, mas 

se manterem no mercado internacional 

através da consolidação de marca”, expli-

ca Roberta, ressaltando que a exportação 

deve ser uma estratégia permanente da 

empresa e não negócio ocasional. “Neste 

ano, mais uma vez as empresas apoiadas 

pelo Brazilian Footwear, mais prepara-

das para o mercado internacional, terão 

resultados superiores às não apoiadas. 

Fatores como o câmbio e a recuperação 

dos nossos principais mercados devem 

potencializar os registros positivos”, pro-

jeta a gestora.

O que é?

O Brazilian Footwear é um programa de 

incentivo às exportações desenvolvido 

pela Abicalçados e  Apex-Brasil que é re-

novado a cada dois anos desde a primeira 

formalização, no ano 2000.   Esse progra-

ma tem por objetivo aumentar as expor-

tações de marcas brasileiras de calçados 

através de ações de desenvolvimento, 

promoção comercial e de imagem volta-

das ao mercado internacional.

Para o biênio 2015/2016, o programa, 

que teve um aporte total de mais de R$ 

41 milhões, foi reformulado, prevendo, 

além do apoio comercial nas principais 

feiras calçadistas do mundo, estudos de 

mercados, projetos de estímulo ao design, 

promoção da imagem das marcas, entre 

outras ações.

Em 2015 o Brazilian Footwear apoiou 

204 empresas de calçados. 

Calçado Made In Brazil 
no ritmo do Coachella
Consagrado como um dos mais relevantes 

festivais de música da cena internacional, 

o Coachella Music and Arts Festival tam-

bém é palco para as principais tendências 

de moda e comportamento da temporada. 

Sediado na cidade de Indio, localizada no 

deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, o 

evento reúne grandes nomes dos cenários 

musical e fashion. Em sua próxima edição, 

que acontece no segundo e terceiro finais 

de semana do mês de abril (de 15/4 a 17/4 

e de 22/4 a 24/4), o festival também terá 

como protagonista o sapato made in Brazil.

Convidada especial do programa Bra-

zilian Footwear, a it girl Olivia Lopez – blo-

gueira radicada em Los Angeles, idealiza-

dora do blog Lust For Life e influenciadora 

do universo digital – será a embaixadora 

do calçado brasileiro durante o Coachella. 

No primeiro final de semana do evento, ela 

calçará exclusivamente sapatos das mar-

cas Schutz, Amazonas, Vicenza, CC Corso 

Como e Vinci Shoes.

Durante esses mesmos dias, Olivia, 

acompanhada por mais quatro amigas blo-

gueiras, estará instalada em uma casa lo-

calizada em Palm Springs, que funcionará 

como o QG do Brazilian Footwear nos EUA. 

Além disso, no último dia da primeira fase 

do festival, dia 17, ela recebe um time se-

lecionado de fashionistas para um brunch 

regado a música e muita moda brasileira!

A cobertura completa do festival pode-

rá ser conferida no blog lusttforlife.com e 

nas redes sociais da blogueira e do Brazilian 

Footwear.

Olivia Lopez, jornalista, escritora e 
autora do blog Lust for Life:

-Mais de 73,4 mil visitantes mensais no 
blog;
-Aparições em veículos de grande 
relevância, como Elle, Huffington Post, 
MTV Style, NBC, Refinery 29 e Vogue;
-Mais de 304 mil seguidores no Instagram;
-Mais de 214 mil fãs no Facebook;
-Mais de 15 mil seguidores no Twitter.

RESULTADOS
ANO EXPORTAÇÕES 

EMPRESAS APOIADAS TOTAL EXPORTADO REPRESENTAÇÃO 
DAS APOIADAS

2011
2012
2013
2014
2015

US$ 844 milhões
US$ 772,7 milhões
US$ 739,53 milhões
US$ 802,2 milhões
US$ 753,76 milhões

US$ 1,296 bilhão
US$ 1,092 bilhão
US$ 1,095 bilhão
US$ 1,067 bilhão

US$ 960,4 milhões

65,8%
72,2%
70,4%
79,8%
82,4%
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O dólar elevado e a maior demanda de mer-

cados tradicionais para o calçado brasileiro 

não foram suficientes para impulsionar as ex-

portações no primeiro bimestre. Dados ela-

borados pela Abicalçados apontam que em 

fevereiro foram embarcados 9,8 milhões de 

pares de calçados que geraram US$ 77,65 mi-

lhões, resultado 0,6% inferior ao registro do 

segundo mês de 2015 (US$ 78,13 milhões), 

mas 12% superior à cifra de janeiro (US$ 69,3 

milhões). Com o resultado, os exportadores 

de calçados fecham o bimestre registrando o 

embarque de 21,28 milhões por US$ 147 mi-

lhões, resultados 2% superiores em volume 

e 2,3% inferiores em dólares na relação com 

mesmo período de 2015 (20,8 milhões de pa-

res por US$ 150,4 milhões).

A melhor notícia do balanço dos calçadis-

tas foi a recuperação de mercados tradicionais 

como os Estados Unidos, França e Argentina. 

Os três, que encabeçam a lista de destinos dos 

calçados nacionais, registraram incrementos 

importantes nas suas importações. No bimes-

tre, os norte-americanos consumiram 2,6 mi-

lhões de pares de calçados brasileiros pelos 

quais foram pagos US$ 33,5 milhões, resultados 

superiores tanto em volume (32,8%) quanto em 

valor (31,5%) no comparativo com igual ínterim 

de 2015.  No ano passado, a participação norte-

-americana era de 17% nas exportações totais, 

número que subiu para quase 23% em 2016.

O segundo destino foi a França. Nos 

dois primeiros meses de 2016, os franceses 

importaram 3,88 milhões de pares verde-

-amarelos por US$ 15,5 milhões, resultados 

superiores em volume (16,9%) e em valor 

(17,4%) em relação a 2015.

A Argentina, que gradualmente tem se 

aberto ao comércio internacional, também 

registrou incrementos importantes no bi-

mestre. No período, os “hermanos” consumi-

ram 725 mil pares por US$ 9,56 milhões, re-

sultados superiores tanto em volume (76,6%) 

quanto em valor (35,7%) na relação com o 

primeiro bimestre do ano passado. “Apesar 

da desvalorização do peso argentino e da cri-

se econômica, o País está mais receptivo ao 

calçado brasileiro. O fim da necessidade das 

DJAIS, ferramenta protecionista criada pela 

ex-presidente Cristina Kirchner, tem surtido 

resultados rápidos e relevantes para as ex-

portações brasileiras”, comenta Heitor Klein, 

presidente-executivo da Abicalçados.

 

Importações em queda

O dólar elevado tem inibido as importações 

de calçados. No primeiro bimestre de 2016, 

entraram no Brasil 5,8 milhões de pares pe-

los quais foram pagos US$ 70,66 milhões, re-

sultados inferiores tanto em volume (14,7%) 

quanto em valor (29,6%) na relação com o 

ano passado. As principais origens do perí-

odo foram Vietnã (US$ 38,54 milhões, que-

da de 27,4% ante 2015), Indonésia (US$ 16,42 

milhões, queda de 28,5%) e China (US$ 8,58 

milhões, queda de 22,8%).

PRÊMIO FRANCAL TOP DE ESTILISMO 
CHEGA REPAGINADO E ABRE INSCRIÇÕES

A  o completar 21 edições 

e atingir a maioridade, 

o concurso aprofunda seu olhar 

sobre o design e propõe um tema 

para balizar as criações dos con-

correntes: “Culturas e Frontei-

ras – Explorando o seu repertó-

rio através de um novo olhar”. A 

ideia é inspirar os participantes 

a utilizar referências locais, do 

seu universo particular, na cons-

trução de produtos globalizados, 

que atendam o consumidor de 

qualquer parte do planeta. A fes-

ta de entrega dos troféus para os 

vencedores será no primeiro dia 

da Francal 2016, 26 de junho, no 

Anhembi, em São Paulo/SP.  

Profissionais e estudantes in-

teressados em participar do 21º 

Prêmio Francal Top de Estilismo 

têm até o dia 14 de maio para 

acessar o site www.francaltopde-

estilismo.com.br e preencher a fi-

cha de inscrição gratuitamente. 

Estão passíveis de desclas-

sificação produtos produzidos 

com matérias-primas provenien-

tes de espécies ameaçadas de 

extinção (marfim, tartaruga etc.), 

que contenham identificação ou 

vínculo com marcas e empresas 

ou consideradas cópia de mode-

lo já existente.

 

Cerimônia de premiação

Na festa de premiação  os ven-

cedores receberão troféus e prê-

mios em dinheiro de acordo com 

sua classificação: R$ 2 mil para 

o primeiro colocado, R$ 1,5 mil 

para o segundo e R$ 1 mil para o 

terceiro. Os três primeiros colo-

cados das três categorias serão 

contemplados também com uma 

assinatura anual de 12 meses do 

USEFASHION, válida tanto para o 

portal de pesquisa de tendências 

quanto para a revista impressa.

 O prêmio especial desta edi-

ção, oferecido pelo IED, consiste 

numa bolsa de estudos integral 

do curso de extensão “One Year 

– Creative Course, Shoes & Bags 

– Design and Business”, com du-

ração de 144 horas, na unidade 

de São Paulo. Será contemplado 

o melhor trabalho entre os clas-

sificados em primeiro lugar das 

três categorias.

Dados preliminares divulgados 
pelo MDIC apontam mais uma 
queda nas exportações. Em 

março, os calçadistas exportaram 
o equivalente a US$ 79,8 milhões, 
12,5% menos do que no mesmo 
mês de 2015 (US$ 91,1 milhões). 
No trimestre, foram exportados 
US$ 226,8 milhões em calçados 

ante US$ 241,5 milhões do 
mesmo período do ano passado, 
perfazendo uma queda de 6,1%. 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - FEV 2015: US$ 52 MILHÕES

JAN - FEV 2016: US$ 61,4 MILHÕES

VARIAÇÃO:  17,9%

CE
CEARÁ

JAN - FEV 2015: US$ 46,37MILHÕES

JAN - FEV 2016: US$ 43,63 MILHÕES

VARIAÇÃO: -5,9%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - FEV 2015: US$ 19,5 MILHÕES

JAN - FEV 2016: US$ 15 MILHÕES

VARIAÇÃO: -22,9%

VARIAÇÃO: -2,3% 

JAN - FEV 2015:
 US$ 150,4 MILHÕES  US$ 147 MILHÕES

JAN - FEV 2016:

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

VIETNÃ
JAN - FEV 2015: US$ 53 MILHÕES

JAN - FEV 2016: US$ 38,54 MILHÕES

VARIAÇÃO: -27,4%

INDONÉSIA
JAN - FEV 2015: US$ 23 MILHÕES

JAN - FEV 2016: US$ 16,42 MILHÕES

VARIAÇÃO: -28,5%

CHINA

TOTAL

JAN - FEV 2015: US$ 11,12 MILHÕES

JAN - FEV 2016: US$ 8,6 MILHÕES

VARIAÇÃO: -22,8%

VARIAÇÃO: -29,6% 

JAN - FEV 2015:
 US$ 100,4 MILHÕES  US$ 70,66 MILHÕES

JAN - FEV 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

Exportações de calçados 
não decolam no bimestre
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ABI ENTREVISTA

SOLA: UMA FERRAMENTA PARA A 
COMPETITIVIDADE DO SETOR

O entrevistado deste mês é o as-

sessor-executivo da Abicalçados, 

Igor Hoelscher, que fala sobre o Sistema 

de Operações Logísticas Automatizadas 

(Sola). Apesar de somente agora estar cha-

mando a atenção da indústria calçadista 

de forma mais efetiva, a partir da sua apre-

sentação na Fimec 2016 (leia matéria na 

página 4), a metodologia de automação 

já vem sendo trabalhada pela Abicalçados 

há mais de dez anos.

Abi - Qual foi a importância de mostrar 

na prática o funcionamento do Sola du-

rante a Fimec?

Igor Hoelscher – Saímos da feira com opor-

tunidades de implementação importantes 

engatilhadas. O empresário brasileiro, es-

pecialmente o calçadista, é muito pragmá-

tico. Na Fimec ele pode constatar como a 

metodologia auxilia a organização interna 

e a redução de custos para a empresa. So-

mente na feira, conseguimos eliminar 9% 

de erros que ocorreriam no fechamento e 

despacho de mercadorias se não houvesse 

uma ferramenta para certificar o processo 

de separação dos produtos. 

Abi – Como funciona o Sola?

Hoelscher – O desenvolvimento do mo-

delo de negócio foi liderado pela Abical-

çados com o apoio da Assintecal e união 

de interesses comuns entre empresas do 

setor. Trata-se de um sistema que integra 

a cadeia produtiva através da identificação 

por uma linguagem padronizada presente 

em mais de 150 países desenvolvida pela 

GS1.  A identificação é um código global 

com leitura por códigos de barra (tanto no 

produto, o Global Trade Item Number – 

GTIN; quanto na unidade logística/volume, 

o Serial Shipping Container Code – SSCC). 

Resumidamente, o Sola opera em três pila-

res: correta identificação através do padrão 

global GS1; avanço no batimento das infor-

mações físicas e virtuais, com ganhos para 

a organização interna; e troca de Informa-

ções Eletrônicas (EDI), que fecha o ciclo 

para obter maior agilidade às operações;

 

Abi – Qual a importância da adoção do 

Sola para a empresa?

Hoelscher – O Sola é uma metodologia de 

extrema importância para a indústria, pois 

além de poupar tempo – através da automa-

tização de processos antes manuais, como 

contagem de produtos e digitação - , traz 

um grande ganho na questão de mitigação 

de erros e, consequentemente, redução de 

custos. Para falar de um caso tangível, temos 

a Via Marte, que com a adoção do Sistema 

conseguiu reduzir custos na ordem de R$ 

500 mil em um ano.

 

Abi-  O Sola ganha mais relevância se 

levada em consideração a infraestru-

tura brasileira...

Hoelscher – Certamente. O Brasil é 

ineficiente na questão logística. Hoje 

a logística representa cerca de 30% 

do PIB. Como exemplo prático de um 

dos benefícios da adoção do Sola, 

costumo dizer que um erro é sempre 

duplicado, pois uma caixa corrugada 

(unidade logística) fechada de forma 

errada vai ter que retornar e ser en-

tregue ao seu destino correto. Se um 

cliente recebeu um produto errado, 

consequentemente, outro recebeu in-

corretamente também. 

 

Abi – Podemos arriscar um índice de er-

ros no setor calçadista?

Hoelscher – Atualmente o índice de 

erros é de 3% a 10% em expedição por 

produto acabado. Considerando o me-

nor índice, se a empresa expede 100 

caixas diárias, são 3 erros por dia, 60 por 

mês, que se considerado o retorno (tro-

ca), estima-se 120 processos mensais 

errados e mais custos desnecessários. 

E 3% é uma perspectiva otimista, por-

que acreditamos que grande parte das 

empresas tem um índice maior de erros 

em expedição. Com uma metodologia 

como o Sola implementada é possível 

mitigar erros em expedição porque a 

conferência é eletrônica, não depende 

exclusivamente de um processo ma-

nual. Além disso, existe o ganho com 

inventário em tempo real e rastreabili-

dade da mercadoria.

 

Abi – Como o empresário deve proceder 

para a adoção do Sistema?

Hoelscher – A Abicalçados disponibiliza 

com livre acesso o conteúdo sobre a meto-

dologia para empresas que queiram imple-

mentar o modelo de negócio. Associados 

têm atendimento exclusivo para obter mais 

informações e podem solicitar a participa-

ção no Comitê Gestor, grupo de profissio-

nais que discute as soluções e os padrões 

adotados. O grupo liderado pela Abical-

çados defende padrões globais com as 

melhores práticas de mercado para que as 

empresas tenham autonomia, não uma so-

lução proprietária que gere dependência. Os 

interessados podem contatar com Igor pelo 

e-mail igor@abicalcados.com.br ou pelo te-

lefone 51 3594 7011. Mais informações em 

www.sola.org.br.


