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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA 
EMPRESAS NO MODA CO

DIVULGADA A PROGRAMAÇÃO DA
20ª EDIÇÃO DO SNIC 

CALÇADISTAS ESCOLHEM MERCADOS-
ALVO DO BRAZILIAN FOOTWEAR

Em busca de melhor adequação ao atual momento 

do mercado, a Francal anunciou sua mudança para o 

pavilhão do Expo Center Norte, em São Paulo, a partir 

da edição de 2017, marcada para 2 a 5 de julho da-

quele ano. O presidente da feira, Abdala Jamil Abdala, 

cita a moderna infraestrutura, a facilidade de acesso e 

o conforto oferecidos pelo Expo Center Norte como 

os motivos principais da mudança. “O pavilhão clima-

tizado pode inclusive reduzir o custo de montagem 

dos estandes, que podem ser mais abertos”, diz. A 

Francal Feiras já promove uma série de eventos no 

Expo Center Norte, dos mais diversos segmentos, 

como brinquedos, tecnologia de áudio, vídeo e ilumi-

nação, decoração natalina, parques, buffets e festas, 

artefatos de borracha e pneus, automação comercial, 

gastronomia asiática, piscinas e lazer, entre outros.

Aconteceu, no dia 26 de abril, a posse do novo 

presidente da Assintecal. Nascido em Novo Ham-

burgo/RS, o empresário Milton Killing retorna à 

presidência da Assintecal, após estar à frente da 

entidade de 1996 a 2002. Ele assume o posto no 

lugar de William Marcelo Nicolau, que ocupou o 

cargo máximo por dois mandatos. Killing é admi-

nistrador de empresas e diretor presidente da em-

presa Killing S/A Tintas e Adesivos. Na sua gestão, 

o dirigente ressalta que buscará a união do setor 

e maior competitividade da indústria coureiro-cal-

çadista no mercado. Fundada em 8 de junho de 

1983, a Assintecal é uma entidade sem fins lucrati-

vos que atua como agente de mudanças no setor 

de componentes para calçados. Atualmente conta 

com mais de 300 associadas. 

FRANCAL NO 
EXPO CENTER NORTE 

ASSINTECAL TEM
NOVO PRESIDENTE

Prêmio Direções Abicalçados foi entregue em grande confraternização 
do segmento no dia 28 de abril, em Novo Hamburgo/RS. Página 3 

RECONHECIDOS 
OS MELHORES 
CASES DO SETOR 
CALÇADISTA

O Brazilian Footwear traz uma das principais redes de loja 

da América Latina para o SICC – Salão Internacional do 

Couro e do Calçado, que acontece de 23 a 25 de maio em 

Gramado/RS. Com foco na Falabella da Argentina, o Brazi-

lian Footwear acompanha a vinda dos compradores argen-

tinos Alejandro Matheu Javier, Agustin Rigo, Sofia de Acha-

val e Victoria Ripari. Os convidados buscam na plataforma 

comercial novos fornecedores de calçados no Brasil e che-

gam com a expectativa de comprar 15 mil pares na feira. 

Promovido pela Merkator Feiras e Eventos, o SICC chega a 

sua 25ª edição atraindo lojistas de todo o país, além de 200 

compradores estrangeiros. “O mercado interno é o motor 

do evento, mas não podemos deixar de dar atenção às ex-

portações. O momento econômico é propício para que a 

indústria brasileira busque novos destinos”, afirma o diretor 

da Merkator, Frederico Pletsch.

SICC RECEBE PROJETO 
COMPRADOR VIP
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O ano está complicado e assim será para toda a indústria bra-

sileira. O ambiente econômico, historicamente contaminado 

pela política nacional, não é dos melhores. A confiança do 

empresariado, em consonância com a do consumidor, cai a 

níveis históricos. Somente nos primeiros dois meses de 2016, 

assistimos ao varejo de calçados cair 12%. Já as exportações, 

apesar do dólar em patamares mais favoráveis, caíram outros 

6%. Existe, mais do que uma recessão econômica, uma de-

pressão generalizada dos agentes econômicos e nem poderia 

ser diferente. Mas qual a cura? A cura é trabalho, é administrar 

o remédio construído nos tempos de bonança. 

Nesse quadro, pensamos que não é a hora de baixar a 

guarda, pelo contrário. Essa crise não é a primeira e não será a 

última pela qual o setor calçadista passará. É com a guarda em 

pé, com as mangas arregaçadas, que a Abicalçados, enquan-

to representante de um setor que emprega 300 mil pessoas 

diretamente e tem papel fundamental no desenvolvimento 

econômico e social brasileiro, parte para uma ofensiva. Nestes 

dois meses, como sempre fazemos, preparamos uma progra-

mação intensa de eventos que visam fortalecer a atividade em 

meio à turbulência. 

O primeiro é o Prêmio Direções, que reconheceu as 

melhores práticas das indústrias de calçados em gestão 

industrial, marketing, design, internacionalização e susten-

tabilidade. O objetivo é demonstrar cases de sucesso que 

instiguem a adoção de práticas industriais saudáveis eco-

nômica e ambientalmente. Já na quarta edição, o Prêmio 

se mostra consolidado na agenda setorial e cada vez ganha 

mais adeptos, sendo que neste ano registramos um núme-

ro recorde de inscrições. 

Também neste mês lançamos a segunda edição da plata-

forma de cocriação Moda Co. Totalmente digital, a ferramenta 

está de acordo com o desenvolvimento tecnológico contem-

porâneo e visa aproximar talentos da indústria calçadista, fo-

mentando o processo de criação coletiva e a adoção da cul-

tura de Design pelo setor calçadista nacional. 

Por último, mas não menos importante, divulgamos a 20ª 

edição do Seminário Nacional da Indústria de Calçados (SNIC), 

que acontecerá no dia 31 de maio e trará assuntos relativos à 

comunicação das marcas na era do instantâneo. Com gran-

des nomes, como o gestor de Mídias Sociais da Globo,  Carlos 

Alberto Ferreira, e formadores de opinião e especialistas no 

tema, o SNIC acontecerá na Unisinos, em São Leopoldo/RS. 

Boa leitura!

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Hora de arregaçar as mangas

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Pela sobrevivência do setor 

calçadista

Ao longo das últimas décadas 

assistimos o setor industrial, e 

o de manufaturados em geral, 

despencar sua participação no 

Produto Interno Bruto do Bra-

sil (PIB). De uma participação 

de quase 30%, na década de 

80, caímos para pouco mais 

de 10%. A indústria calçadista, 

por ser intensiva em mão de 

obra, vem sentindo fortemen-

te os problemas causados 

pelo processo da desindus-

trialização 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 expressão 

é uma realidade cruel para as 

empresas que buscam sobre-

viver em território nacional.

Calçados brasileiros no 

Coachella

Um dos maiores festivais 

de música do mundo, o 

Coachella, teve seu início 

final de semana passa-

do, entre os dias 15 e 17 

de abril, e continua no 

próximo, de 22 a 24. Além 

de um line up recheado 

de atrações musicais, o 

evento costuma chamar 

atenção pelo estilo das 

pessoas que circulam por 

lá, como celebridades e 

influenciadores da moda, 

com um visual bastante 

característico e apro-

priado para curtir a festa 

ao ar livre. O Brazilian 

Footwear, programa de 

incentivo às exportações 

desenvolvido pela Abical-

çados em parceria com 

a Apex-Brasil, fez uma 

parceria com a blogger 

internacional Olivia Lo-

pez, do blog Lust for Life.

Calçadistas brasileiros expor-

taram US$ 80 milhões no 

mês de março

Dados elaborados pela 

Abicalçados apontam que, 

em março, os calçadistas 

exportaram 10,56 milhões 

de pares que geraram US$ 

79,77 milhões, 12,5% menos 

do que no mesmo mês de 

2015 (US$ 91,14 milhões).  

Em pares, porém, a queda 

foi menor, de 2,3% frente 

aos 10,8 milhões de pares 

exportados em março de 

2015. Os calçadistas acumu-

lam no primeiro trimestre o 

embarque de 31,84 milhões 

de pares por US$ 226,75 

milhões, queda de 6,1% ante 

mesmo período do ano pas-

sado (US$ 241,56 milhões). 

Já no registro por volume 

houve estabilidade, com leve 

incremento de 0,5% ante 

igual ínterim de 2015. 

LUCIANE EVANS

Embora Nova Serrana, no
Centro-Oestemineiro, apresente
saldo positivo de contratações
para este ano, a realidadenãoé a
mesma para Minas Gerais nem
para o Brasil, de forma geral. De
acordo com dados da Federação
das Indústrias do Estado deMi-
nas Gerais (Fiemg), no primeiro
bimestre deste ano frente ao
mesmo período de 2015 houve
quedade 7,6%nospostos de tra-
balhonosegmentodecalçadose
couro. Somente em Minas, fo-
ram 4mil postos fechados e, no
Brasil, 31 mil. De acordo com a
Associação Brasileira de Indús-
trias de Calçados (Abicalçados),
houvequedade8,6%emfeverei-
ro na produção desses produtos
nopaís frenteaomesmomêsdo
ano passado e nem mesmo as
exportaçõesbrasileirasestãosal-
vas comaalta dodólar.

Conforme destaca o presi-
dente-executivodaAbicalçados,
HeitorKlein, oanode2015 foide
queda em todos os indicadores
deperformanceparaa indústria
calçadista. “Enquanto o varejo
de calçados caiu 8%, conforme
dadosdo IBGE (InstitutoBrasilei-
ro de Geografia e Estatística), re-
gistramos queda de 10%nas ex-
portações, rompendo a barreira
deUS$1bilhãoe fechandooano
com apenas US$ 960 milhões
em vendas para o exterior”, re-
clama, apontando que o reflexo
disso foi a queda no emprego,
onde também houve recorde
negativo histórico, fechando o
anocom284milpostosnaativi-
dade, sendo que, em 2014, eram
cerca de 330mil postos.

Klein ressalta que este ano o
setor começou como terminou
em2015. “Noprimeirobimestre
a queda em volume de vendas
no mercado doméstico foi de
12% na relação a igual período
de2015–que jáhavia sido fraco.
Nas exportações, a retração foi
de 6% no primeiro trimestre,
embora tenhahavidoestabilida-
de emvolume, resultado de um
preço mais competitivo conse-
guido devido à alta da moeda
norte-americana”, avalia, sem
boas expectativas. “Nomercado
interno, devemos amargarmais
umanode tombo.Abruscaque-
da na demanda e a falta de con-
fiançadoconsumidornos impe-
dem de pensar de outra forma.
Jáasexportações, embaladaspor
umpreçomais competitivo for-
mado a partir da valorização do
real frenteaodólarpodemequi-
librar aperformancegeral, dimi-
nuindo,masnãosuprimindo, as
perdas de 2016”, avalia.

“O setor vemacompanhando
o cenário nacional”, afirma a eco-
nomistadaFiemgAnneliseFonse-
ca. Eladizquea indústria, deuma
formageral,vemsofrendooforte
impactoda crise econômica, sem
perspectivas demelhoras a curto
prazo. Segundooúltimo levanta-
mentodaFiemg,arecuperaçãoda
atividade industrial está longe de
ser atingida, uma vez que houve
queda de 11,6% no emprego em
fevereiro, frente aomesmomês
do ano passado, e o faturamento
real das indústrias registrou tom-
bode14,7%nessacomparação.“O
quepodeestarfavorecendoNova
Serranaéque,comaaltadodólar,
os produtos importados estão
menoscompetitivosnomercado
interno”,palpita.

NaopiniãodoempresárioRo-
naldo Andrade Lacerda, dono da
LyndCalçados,a “voltaporcima”
emNova Serrana se deu porque
os fabricantes projetaram um
mercado péssimo para 2016. “O
que ocorreu é que a realidade
desteanofoimelhordoquesees-
perava. O cenário que desenha-
moseramuitoruime,agora,está
umpoucomelhor”, compara.Ele
conta que a sua fábrica demitiu,
no ano passado, cerca de 30 pes-
soas e este ano contratou omes-
monúmero.Alémdisso,aprodu-
ção em relação ao segundo se-
mestrede2015semanteve. “Mas,
emrelaçãoaoprimeirosemestre,
está10%menor”,observa.Elediz
que já contratou o número que

necessitavadepessoasenãopre-
tende demitir nem admitir nos
próximosmeses.

SUBSTITUIÇÃO Nova Serrana
não tem números significativos
para a exportação, conforme in-
formações do Sindicato Intermu-
nicipal das IndústriasdeCalçados
deNova Serrana (Sindinova). Po-
rém,deacordocomdadosdaAbi-
calçados, a valorização do dólar
tem impactado nas importações
de calçados. No trimestre, entra-
ramnoBrasil 8,17milhões depa-
res porUS$ 101milhões, quedas
de 27,6% emvolume e 35,5% em
valoresnarelaçãocomigualperío-
dode2015.Norecortedemarçoa
queda foi ainda maior. No mês
passado, foram importados 2,35
milhõesdeparesporUS$30,3mi-
lhões,quedasde47,2%emparese
46%emdólares, na relaçãocomo
mesmomêsdoanopassado.

As principais origens das im-
portaçõesdotrimestreforamVie-
tnã (3milhões de pares importa-
dosporUS$54,16milhões,queda
de36,3%); Indonésia (1,23milhão
deparesporUS$22milhões,que-
dade38,5%)eChina(3,33milhões
de pares por US$ 13,13milhões,
queda de 29,5%). “Hoje, com o
freionoconsumo,osconsumido-
resestãobuscandoqualidadeeos
nossos calçados têm essa vanta-
gem”, ressalta o empresário Ro-
naldo Andrade Lacerda, dono da
LyndCalçados, emNovaSerrana.
Em Belo Horizonte, de acordo
comdados divulgados na sema-
napassadapelaCâmaradosDiri-
gentes Lojistas (CDL), os itens
mais importantes para os belo-
horizontinos na hora das com-
pras são: preço (30,5%) e qualida-
de dos produtos (15%). Quando
perguntados a eles, na pesquisa,
quais os produtos pretendem
consumir, osmais citados foram
roupa (23,2%)ecalçados (18,1%).

LONGE DO IDEAL No Brasil, de
acordo com a Abicalçados, em
março, os calçadistas exportaram
10,56milhões de pares, que gera-
ramUS$79,77milhões,12,5%me-
nos do que no mesmo mês de
2015 (US$ 91,14milhões). Empa-
res, porém, a queda foimenor, de
2,3%frenteaos10,8milhõesdepa-
resexportadosemmarçode2015.
Segundoaassociação,areceitage-
rada vem registrando aumentos
mês amês. Em janeiro, foi deUS$
69,33 milhões e em fevereiro de
US$77,65milhões.“Existeumare-
cuperaçãogradual,masaindaestá
muito aquémdoesperadoparao
período”, comentaHeitorKlein.

Paraele,aoscilaçãocambialea
instabilidade política e econômi-
ca brasileira geram certa apreen-
são no mercado internacional.
“Empoucosmeses, passamos de
umacotaçãodemaisdeR$4para
R$3,50pordólar.A insegurançaé
muito grande. Os importadores
esperamomelhormomentopa-
ra fechar negócios, o que acaba
atrasando ou até inviabilizando
embarques”,aponta.Poroutrola-
do,ofatodehaverestabilidadeno
volumeévistocomopositivope-
lo executivo. “Não perdemos
mercado e o dólarmais elevado,
apesar de instável, vempossibili-
tando formação de preço mais
competitivo”, explica.

ECONOMIA
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Lojas Villefort Os produtos aqui anunciados são
promocionais, válidos para as lojas Briga-
deiro Eduardo Gomes, Barreiro, Ceasa
Contagem, Ceasa Juiz de Fora, Coronel
Fabriciano e Montes Claros, conforme
data de validade impressa no cabeçalho,
enquanto durarem nossos estoques (ex-
ceto promoções com dia ou período em
destaque). Garantimos a quantidade de
10 unidades ou 10 kg de cada produto.

Validade
das ofertas

Horário de
funcionamento

Informações
ao Cliente

Conforme determinação legal,
poderá haver limitação de oferta por
cliente conforme inciso “I” do artigo
39 do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor. Os ítens anunciados
não respeitam as proporções entre
si. As fotos são para efeito ilustra-
tivo. Reservamo-nos o direito de
corrigir informações incorretas por
motivo de erros gráficos.

Direitos do
Consumidorfuncionamento

C
Fa
da
en
ce
de
10

t

• Contagem (CEASA Pav. 05 e 10)
Segunda a sábado.....7 às 20:00h
Domingo........................Fechado

• Ceasa Juiz de Fora (Bairro Santa Cruz)
Segunda, quinta e sábado..6 às 20:00h
Terça, quarta e sexta.........7 às 20:00h
Domingo..........................8 às 13:00h

• Barreiro
Tito Fulgêncio
Segunda a sábado.....7 às 22:00h
Domingo..................8 às 14:30h

Vaz de Melo
Segunda a sábado.....7 às 21:00h
Domingo..................8 às 14:30h

• Brig. Eduardo Gomes (Glória)
Segunda a sábado.....7 às 22:00h
Domingo..................8 às 14:30h

• Montes Claros/Cel. Fabriciano
Segunda a sábado.......7 às 22:00h
Domingo....................8 às 15:00h

Televendas: Ceasa (31) 2104.7700 - Brig. Eduardo Gomes (31) 3419.5300 Tito Fulgêncio (31) 2101.5400 - Vaz de Melo (31) 3389.4050 - Montes Claros: Dulce Sarmento
(38) 2101.7000 - Ceanorte (38) 3229.9600 - Trevo Sion (38) 3218.8700 - Vale do Aço (31) 3865.2525 - Juiz de Fora (32) 3692.5300 - Food Service (31) 2191.7850

Ofertas válidas para todas as lojas Villefort de segunda-feira 18 a sexta-feira 22 de abril de 2016

15,80
Pct

2,75
Pct

Atacado

2,99
Pct

Varejo

5,59
Bg

Atacado

5,79
Bg

Varejo

Batata Congelada
Quality Fries
Tradicional
Pacote de 2,5kg

Copo Branco/Transparente
Copoplast - 200ml

Pacote C/100 Un

Requeijão
Arca de Noé
C/Amido

Bisnaga de 1,5kg

Batata Palha
Carioca
Pacote de 1kg

Creme Açaí/Cupuaçú Qualicy
Caixa 2 Litros

9,40
Pct

22,80
Cx

Cogumelo Fatiado Aliminas
Balde de 2kg

49,90
Bl

11,45
Un

Atacado

12,49
Un

Varejo

Lâmpada FLC
Ecoled A60 6W
100-240V

Caixa Pizza Papelão - 35cm
Fardo C/25 Un

Marmitex Manual/Máquina Boreda Nº8
Caixa C/100 Un

16,95
Fd

17,89
Cx

Comprando
a partir de
3 unidades
pague preço
de atacado

1,55
Lt

Atacado

1,65
Lt

Varejo

1,68
Un

Atacado

1,78
Un

Varejo

6,75
Pet

Atacado

6,99
Pet

Varejo

0,95
Pct

Atacado

1,05
Pct

Varejo

12,50
Gf

Atacado

12,98
Gf

Varejo

Suco Vittal
Lata de 335ml

Água Coco
Sococo

Un TP de 200ml

Xarope
Concentrado

MyFruit
Pet de 1 Litro

Refresco Pó Pachá
Pacote de 240g Suco

Aliança Uva
Garrafa de 2 Litros

1,20
Pct

Atacado

1,25
Pct

Varejo

1,35
Pct

Atacado

1,45
Pct

Varejo

Biscoito Richester
Pacote de 200g

Biscoito Recheado Danix
Pacote de 140g

0,99
Sachê

Atacado

1,09
Sachê

Varejo

Extrato Tomate
Tarantella
Sachê de 300g

Carne Moída
Congelada
Frigoleste
Pacote de 1kg

6,98
Pct

Paleta Suína
Congelada
Paladar
Temperada

Linguiça
Churrasco
Congelada

Suína Saudali

8,48
Kg

7,28
Kg

Tanto no Brasil quanto emMinas, resultados da indústria calçadista não são tão positivos
quanto os deNova Serrana. Setor fechoumilhares de postos de trabalho no primeiro bimestre

❚ RECUPERAÇÃO

Caminho contrário no país
ONDE ESTÃO
AS VAGAS?

De acordo com
levantamento da
Secretaria de Estado
de Trabalho e
Desenvolvimento Social de
Minas Gerais (Sedese),
foram gerados, em Nova
Serrana, nos dois primeiros
meses do ano, 2.572 novos
postos de trabalho, sendo
os principais para:
preparador de calçados,
alimentador de linha de
produção, costurador,
cortador e acabador de
calçados, moldador de
plástico por injeção,
auxiliar de escritório,
apontador de produção,
preparador de solas e
palmilhas e trabalhador
polivalente da confecção
de calçados. Ainda de
acordo com o governo, 364
municípios contrataram
mais do que demitiram em
janeiro e fevereiro deste
ano. Entre eles, 25 geraram
mais de 100 novos postos
de trabalho, totalizando
7.086 contratações nos
dois primeiros meses do
ano. Além de Nova
Serrana, Patos de Minas
gerou 381 novos
empregos; Uberaba, 350;
Nova Lima, 340; e
Patrocínio, 326.

GUILHERMEVELLOSO LEÃO
ANALISTA ECONÔMICODA FIEMGPALAVRA DE ESPECIALISTA

“As principais recomendações para a empresa se
recuperar diante demomentos de crise passam
pela adoçãodeumaestratégia de gestãobaseada
no controle restrito do caixa, protegendo ao
máximoo capital de giro da companhia. Isso
envolve aprimorar a gestão do contas a receber e a
gestão de risco dos clientes. Deve haver omáximo
alinhamento entre o contas a receber e a pagar.
Evitar endividamento de curto prazo junto a
bancos, factorings e financeiras (antes, tentar
negociar com fornecedores e/ou negociar
adiantamentos de recebimentos junto a clientes)
também é importante. Investir no
aprimoramento do controle dos estoques é
imprescindível, pois compromete capital de giro.

Investimentos, somente aqueles que possam
comprovadamente gerar reduções de custos ou
aumento de produtividade. Avaliar a terceirização
de serviços e vender ativos subutilizados ou que
estão alocados em linhas de produção deficitárias
tambémpode ser interessante. Nestemomento, a
distribuição de lucros e dividendos deve ser
suspensa também, priorizando a formação de
uma reserva de contingência para fazer frente a
riscos de caixa. Cuidado, neste ano de eleições e
incertezas políticas, comas vendas ao setor
público. Municípios (e os estados e governo
federal) estão quebrados. Só produza com
adiantamentomínimo que cubra 100%dos
custos de produção e o rateio das despesas.”

Saídas contra a crise

Para Ronaldo Andrade, a retomada observada no seu município ocorreu porque o cenário melhorou

EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS – 18/2/14

NOVA SERRANA
EM NÚMEROS

PERFIL
CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS

89.859
População estimada, em 2015

R$ 1,6 bilhão
Produto Interno Bruto (PIB),

a preços correntes

R$ 19, 6 mil
PIB per capita

Fonte: IBGE
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Torna público que requereu na Fundação Estadual de
Proteção Ambiental – FEPAM a Licença Prévia para
Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos, localizado
da Estrada Parque Histórico, n° 701, em Tramandaí, RS,
para a qual foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
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A produção brasileira de 
dois modelos de caminhões le-
ves da montadora chinesa Foton 
deve iniciar entre junho e julho 
deste ano, na unidade da Agra-
le, em Caxias do Sul. O anúncio 
foi feito ontem pela manhã pelo 
presidente do conselho da Foton 
Aumark do Brasil, Luiz Carlos 
Mendonça de Barros, que acom-
panhou o presidente da Foton 
International Trade, Chang Rui, 
em visita ao governador José 
Ivo Sartori, no Palácio Piratini.

Os dois executivos lembra-
ram que os planos de fabrica-
ção de veículos comerciais no 
País devem ser cumpridos em 
paralelo à construção da plan-
ta própria da Foton em Guaíba, 
uma vez que há comprometi-
mento da montadora com o Ino-
var Auto.

O programa possibilita be-
nefícios fiscais mediante a ins-
talação da fábrica da montadora 
no Brasil, mas sob a condição de 
que pelo menos 65% da produ-
ção seja de conteúdo nacional.

Nos próximos dias, a dele-
gação chinesa, que esteve on-
tem em Porto Alegre e seguiu 
para as instalações da Agrale, 
em Caxias do Sul, ainda passa-
rá pelas principais capitais do 
Sudeste do País em busca de for-
necedores que viabilizem a es-
trutura de produção no Estado.

A unidade industrial de 
Guaíba será a base exportadora 
da montadora para a América 
Latina e deve ficar pronta em no 
máximo 10 meses. No entanto, 
a produção só iniciará em 2018.

Chang Rui confirmou a im-
plementação de duas novas li-
nhas de fabricação, além dos 
caminhões leves. Também se-

INDÚSTRIA

Chinesa Foton deve iniciar  
produção até julho de 2016
Companhia busca fornecedores para viabilizar operação no Estado

Adriana Lampert
adriana@jornaldocomercio.com.br

rão produzidas vans e SUVs na 
planta de Guaíba, garantindo a 
ampliação do projeto no Estado, 
garantiu o executivo chinês. 

O anúncio reafirma o que 
consta no termo aditivo ao con-
trato, assinado por Mendonça 
de Barros com o governo do 
Estado e a prefeitura de Guaí-
ba, no último mês de março. O 
secretário estadual do Desen-
volvimento Econômico, Fábio 
Branco, destacou que o Estado 
cumpriu com sua parte no con-
trato e deu as condições do em-
preendimento ocorrer, ao ceder 
o terreno de Guaíba e confirmar 
o financiamento do Bndes, atra-
vés de contratação do Banrisul 
(que irá liberar R$ 65 milhões 
na primeira etapa, de um total 
de R$ 250 milhões do projeto).

A Foton também já tem ga-
rantidas as licenças para os ca-
minhões e para operação da 
fábrica. “O governo vem traba-
lhando para atrair investimen-
tos privados, de modo a gerar 
desenvolvimento. Para isso, 
buscamos reduzir a burocracia, 
atuamos de forma articulada e 
sempre estamos dispostos ao di-

álogo, ao incentivo e à colabo-
ração”, destacou Sartori, frisan-
do que o projeto dos chineses 
vem sendo desenvolvido há seis 
anos. “Para o Estado, o projeto 
fortalece a cadeia produtiva do 
setor automotivo e de autopeças 
– que representa 12% do PIB”, 
lembrou Branco. O secretário 
ressaltou que o Programa Ino-
var Auto possibilitou ampliar a 
qualidade do caminhão, sendo 
que todos os importados foram 
incluídos no mercado. “Hoje já 
existe uma rede de revendas 
da Foton no Brasil, agora é só 
aguardar o início das obras nos 
próximos dias, após a liberação 
dos recursos do Bndes, a qual o 
Banrisul é o repassador.”

Chag Rui lembrou que a 
montadora é a “número um” na 
China e que fabricou 6 milhões 
de unidades nos últimos cinco 
anos. “Teremos uma linha de 
produção extensa no Brasil, e 
com 60% da produção nacional, 
cumprindo nossa promessa”, 
afirmou. A previsão é de que 
com o início das atividades em 
Guaíba, sejam gerados 300 em-
pregos diretos.

LUIZ CHAVES/PALÁCIO PIRATINI/JC

Delegação da empresa foi recebida pelo governador José Ivo Sartori

A produção de alimentos in-
dustrializados seguiu em que-
da nos dois primeiros meses de 
2016, de acordo com levanta-
mento da Associação Brasileira 
das Indústrias da Alimentação 
(Abia). Pesquisa da entidade in-
dica que, no acumulado dos 12 
meses encerrados em fevereiro, 
o volume produzido pelo setor 
caiu 3,5%, uma piora ante os 

2,96% dos 12 meses encerrados 
em dezembro de 2015.

O recuo afetou também a 
receita. As vendas reais, des-
contada a inflação do período, 
recuaram 3% no período encer-
rado em fevereiro contra uma 
queda de 2,73% registrada no 
acumulado do ano passado.

Depois da retração em 2015, 
a Abia acredita que este ano 

ainda será de queda tanto na 
produção física como no fatura-
mento. Apesar disso e do come-
ço de ano ruim, a expectativa é 
de uma queda menos acentua-
da que a do ano passado.

A Abia projeta que este ano 
o volume produzido pode regis-
trar queda de até 0,8%. Já as 
vendas em termos reais podem 
cair 0,7%, segundo a entidade.

Setor de alimentação aprofunda perdas em 2016

Dados do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (Mdic), elabora-
dos pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), apontam que, em mar-
ço, os calçadistas exportaram 
10,56 milhões de pares que ge-
raram US$ 79,77 milhões, 12,5% 
menos do que no mesmo mês de 
2015 (US$ 91,14 milhões). Em pa-
res, porém, a queda foi menor, 
de 2,3% frente aos 10,8 milhões 
de pares exportados em março 
de 2015. 

Os calçadistas acumulam no 
primeiro trimestre o embarque 
de 31,84 milhões de pares por  
US$ 226,75 milhões, queda de 
6,1% ante mesmo período do ano 
passado (US$ 241,56 milhões). 
Já no registro por volume hou-
ve estabilidade, com leve incre-
mento de 0,5% ante igual ínterim 
de 2015.

O presidente executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein, res-
salta que, mesmo caindo no 
comparativo com igual período 
de 2015, a receita gerada vem 
registrando aumentos mês a 
mês. Em janeiro, a receita foi de  
US$ 69,33 milhões e, em feverei-
ro, de US$ 77,65 milhões. “Existe 
uma recuperação gradual, mas 
ainda está muito aquém do espe-
rado para o período”, comenta, 
sem refutar a perspectiva positi-
va para o restante do ano.

O maior exportador de cal-
çados do Brasil segue sendo o 
Rio Grande do Sul. Entre janei-
ro e março, os gaúchos exporta-
ram 6,46 milhões de pares por  

US$ 96,4 milhões, aumento tan-
to em receita gerada (de 9,5%) 
quanto em volume exportado 
(44%) em relação a igual período 
do ano passado.

Principal destino do calça-
do brasileiro desde a década de 
1970, os Estados Unidos vinham 
perdendo espaço nos últimos 
anos. No entanto, o trimestre de-
monstrou uma reação importan-
te daquele mercado. No primei-
ro trimestre foram embarcados 
um total de 3,76 milhões de pa-
res para o mercado norte-ameri-
cano por US$ 49,53milhões, au-
mento tanto em receita (19,2%) 
quanto em volume (19%) na re-
lação com o mesmo período do 
ano passado.

A valorização do dólar tam-
bém tem impactado nas impor-
tações de calçados. No trimestre, 
entraram no Brasil 8,17 milhões 
de pares por US$ 101 milhões, 
quedas de 27,6% em volume e 
35,5% em valores na relação com 
igual período de 2015. Em mar-
ço, a queda foi ainda maior. Fo-
ram importados 2,35 milhões de 
pares por US$ 30,3 milhões, que-
das de 47,2% em pares e 46% em 
dólares na relação com o mesmo 
mês do ano passado. 

As principais origens das 
importações do trimestre foram 
Vietnã (3 milhões de pares im-
portados por US$ 54,16 milhões, 
queda de 36,3%); Indonésia (1,23 
milhão de pares por US$ 22 mi-
lhões, queda de 38,5%) e Chi-
na (3,33 milhões de pares por  
US$ 13,13 milhões, queda de 
29,5%).

Calçadistas brasileiros exportaram 
US$ 80 milhões no mês de março

Foram embarcados 10,56 milhões de pares, apontou a Abicalçados

JOÃO MATTOS/ARQUIVO/JC

Apoio nos embarques 

ao exterior

A exportação demora a 

decolar, mas empresas 

que têm apoio conse-

guem melhores resul-

tados. Com redução de 

10% nas receitas com 

embarques de calçados 

em 2015, o ano só não foi 

pior graças ao programa 

Brazilian Footwear, uma 

parceria entre Abicalçados 

e Apex-Brasil. Conforme a 

Abicalçados, dos US$ 960,4 

milhões em vendas ao 

Exterior no ano passado, 

US$ 753,76 milhões – 85% 

do total gerado – vieram 

de empresas apoiadas pela 

iniciativa. Houve uma que-

da de 6%, mas o tombo nas 

exportações das “sem apoio” 

foi muito maior, de 27%.
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Conselho Deliberativo

Um negócio das arábias

Para o calçadista brasileiro, a 

expressão “negócio da China” 

pode não fazer tanto sentido 

quanto “negócio das arábias”. 

Também pudera, os Emira-

dos Árabes Unidos (EAU), um 

dos 22 países árabes, tem 

chamado - e muito - a aten-

ção do fabricante nacional. 

A confederação, com uma 

população de 8,5 milhões 

e um PIB per capita de US$ 

64,5 mil/ano (um dos mais 

elevados do mundo), é um 

dos mercados-alvo do Brazi-

lian Footwear. [...] Só para se 

ter uma ideia da representa-

tividade, no ano passado, os 

EAU chegaram ao 12° posto 

entre os principais destinos 

do calçado Made in Brazil. 

Para lá foram embarcados 

1,9 milhão de pares 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).

Caminho contrário no país

Embora Nova Serrana, no 

Centro-Oeste mineiro, 

apresente saldo positivo 

de contratações para este 

ano, a realidade não é a 

mesma para Minas Gerais 

nem para o Brasil, de forma 

geral. De acordo com dados 

da Federação das Indús-

trias do Estado de Minas 

Gerais (Fiemg), no primeiro 

bimestre deste ano frente 

ao mesmo período de 2015 

houve queda de 7,6% nos 

postos de trabalho no seg-

mento de calçados e couro. 

Somente em Minas, foram 

4 mil postos fechados e, no 

Brasil, 31 mil. De acordo com 

a Abicalçados, houve queda 

de 8,6% em fevereiro na 

produção desses produtos 

no país frente ao mesmo 

mês do ano passado e nem 

mesmo as exportações 

brasileiras estão salvas com 

a alta do dólar.

“[...] PENSAMOS 
QUE NÃO É 
A HORA DE 
BAIXAR A 
GUARDA, PELO 
CONTRÁRIO. 
ESSA CRISE NÃO 
É A PRIMEIRA 
E NÃO SERÁ A 
ÚLTIMA PELA 
QUAL O SETOR 
CALÇADISTA 
BRASILEIRO 
PASSARÁ”
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A noite foi de festa para o se-

tor calçadista nacional no 

dia 28 de abril. A data marcou, 

além da entrega da 4ª edição do 

Prêmio Direções Abicalçados, 

a posse do Conselho Delibera-

tivo da entidade  para o triênio 

2016/2019. O encontro, ocorrido 

no Espaço TAO, em Novo Ham-

burgo/RS, contou com a presen-

ça de lideranças políticas e em-

presariais do setor calçadista.

 Para o presidente-executi-

vo da Abicalçados, Heitor Klein, 

o Prêmio Direções cumpriu 

com o objetivo de reconhecer 

as referências positivas para o 

desenvolvimento setorial. “Nes-

te momento de incertezas, o 

Prêmio, através da apresenta-

ção de casos positivos, auxilia 

de sobremaneira na retomada 

da autoestima do setor calça-

dista para driblar as dificuldades 

e traçar um futuro positivo para 

a atividade”, comenta.

 Para o gestor de Projetos da 

Abicalçados, Cristian Schlindwein, 

o engajamento das empresas no 

Prêmio Direções demonstra que 

o setor está unido em prol da 

causa de gerar desenvolvimento, 

deixando a concorrência de lado 

e unindo esforços em nome do 

bem comum.

 No total, o Prêmio Direções 

reconheceu nove cases de su-

cesso nas categorias de Gestão 

Industrial, Marketing, Design, 

Internacionalização e Sustenta-

bilidade, além do jornalista com 

a melhor matéria setorial escrita 

ao longo de 2015.

 

Conselho

Além da premiação, o evento 

contou ainda com a posse oficial 

do Conselho Deliberativo e Fiscal 

da Abicalçados para o próximo 

triênio (leia a matéria na contra-

capa do informativo).  Encabeça-

do pelo seu presidente Rosnei da 

Silva, diretor-administrativo da 

Bibi, que assume o cargo de Pau-

lo Schefer, presidente do Grupo 

Priority, o Conselho Deliberativo 

será responsável pelas diretrizes 

que irão guiar a entidade nos 

próximos três anos, sempre com 

a premissa de união setorial.

Na oportunidade, Schefer foi 

homenageado pelos trabalhos 

prestados durante o período em 

que esteve à frente da entidade.

O Prêmio Direções é  uma 

ação da Abicalçados que, em 

2016, foi patrocinada pela Bras-

press, Caixa Econômica Federal, 

Couromoda e Francal Feiras.

ABICALÇADOS RECONHECE REFERÊNCIAS 
DO SETOR CALÇADISTA NACIONAL

ESPECIAL

 OS VENCEDORES
CATEGORIA GESTÃO INDUSTRIAL 

Micro/pequeno porte: Dian Patris 
Case: Pensando no bem estar do colaborador

Médio/grande porte: Ramarim 
Case: Sistema de montagem de calçado pelo método String

CATEGORIA MARKETING 
Micro/pequeno porte: Insecta Shoes 

Case: Green Friday

Médio/grande porte: Jorge Bischoff 
Case: #APAIXONADASJB: a construção de uma lovemark

CATEGORIA INTERNACIONALIZAÇÃO 
Médio/grande porte: Arezzo 

Case: Schutz USA

CATEGORIA SUSTENTABILIDADE 
Micro/pequeno porte: Pitanga By Brasil 

Case: Projeto Sandália Gladiadora – Eco Pitanga by Brasil

Médio/grande porte: Usaflex 
Case: Pegada ecológica Usaflex

CATEGORIA DESIGN 
Micro/pequeno porte: Plugt 

Case: Co-brand Plugt e Fiat: Babuche Baby Uno

Médio/grande porte: Usaflex 
Case: Usaflex Care Diabetes

CATEGORIA JORNALISTA 
Martin Behrend
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Calçadistas latino-americanos 
encontram-se na Argentina 

“Já vi coisa muito pior. 
Não estamos no buraco”

Programa para o setor produtivo

Os impactos dos acordos de livre comércio, 

com destaque para o Acordo do Transpacífico 

(TTP), do qual o México é signatário, foi o prin-

cipal assunto do 10º Encontro de Câmaras de 

Calçados da América Latina, ocorrido no últi-

mo dia 12 de abril, em Buenos Aires/Argentina. 

Conforme acordado entre os dirigentes 

calçadistas latino-americanos, o México se 

comprometeu a enviar a informação relativa 

ao pacote de medidas para evitar más práticas 

comerciais internacionais, assim como o cál-

culo de conteúdo regional de Regra de Origem 

que será utilizado no Acordo. 

Na oportunidade, também foi realizado 

um intercâmbio de experiências nas práticas 

de defesa comercial utilizadas pelos países pre-

sentes no Encontro. Com o objetivo de unifi-

car as informações, cada país ficou de enviar à 

Câmara de Calçados da Argentina as medidas 

praticadas e o vencimento de cada uma. 

O encontro tratou ainda da formação de 

um mecanismo de intercâmbio de informação 

estatística entre as Câmaras, com dados sobre 

os salários mínimos praticados em cada país, o 

custo laboral por hora, impostos do emprega-

dor, entre outros. Por fim, os dirigentes falaram 

sobre a proposta do Chile de criar uma padro-

nização de tamanhos dos calçados fabricados 

na América Latina e a formulação de um docu-

mento único para apresentar no 2º Fórum In-

ternacional do Calçado, que será realizado em 

Nova Iorque no dia 9 de junho de 2016. 

O documento final, com as conclusões 

do Encontro, foi assinado pelos presidentes 

de todas as entidades: Alberto Sellaro (Faica, 

Argentina); Heitor Klein (Abicalçados, Bra-

sil); Felix Halcartegaray (Fedeccal, Chile); Luis 

Gustavo Florez (Acicam, Colômbia); Lilia Villa-

vicencio (Caltu, Ecuador); Javier Plascencia 

(Ciceg, México); Elder Otazo (CIC, Paraguai); 

Jorge Peschiera (SIN, Perú); e Alejandro Bia-

siolli (CIU, Uruguai).

A afirmação acima é do re-

nomado economista Luiz 

Mendonça de Barros, um 

dos palestrantes do 1º Fórum 

Econômico do Vale do Sinos, 

evento organizado pelo Gru-

po Sinos e que teve a realiza-

ção da Abicalçados e ACI NH/

EV e CB no último dia 28 de 

abril, no Teatro Feevale, em 

Novo Hamburgo/RS. Além 

do viés otimista de Mendon-

ça de Barros, a plateia lotada 

de centenas de lideranças, 

empresários e estudantes 

foi brindada com uma apre-

sentação do economista e 

apresentador da GloboNews, 

Ricardo Amorim. 

Mendonça de Barros ini-

ciou os trabalhos ressaltando 

que os economistas estão di-

vididos sobre a atual situação 

do País. Todos, no entanto, 

são unânimes quanto à ne-

cessidade urgente de mu-

dança nos rumos da política 

econômica. Segundo ele, os 

especialistas estão segrega-

dos por gerações. Uma, a ge-

ração em que se coloca o pa-

lestrante, dos mais veteranos 

e que já viram crises até pio-

res, e os mais jovens, que es-

tão mais pessimistas quanto 

ao futuro do Brasil. Segundo 

ele, que foi ministro no gover-

no Sarney, pós Ditadura Mili-

tar, o Brasil passou por uma 

racionalização da economia e 

um amadurecimento que ga-

rantiu a continuidade nos go-

vernos seguintes. “Quem vi-

veu aquilo, de inflação de 2% 

ao dia, não se espanta com o 

que está acontecendo. Nós 

saímos daquela crise, com a 

política econômica entrando 

nos eixos novamente, então 

eu não acredito que essa si-

tuação atual seja instrans-

ponível”, disse. No entanto, 

para o País sair da recessão, o 

economista lista que será ne-

cessário o reajuste das contas 

públicas, com a Reforma da 

Previdência e a contenção de 

gastos do Governo. 

Após uma breve expo-

sição sobre os setores cal-

çadistas, industriais e de fo-

mento, com representantes 

da Abicalçados (Heitor Klein), 

ACI (Marcelo Clark Alves) e 

Badesul (Susana Kakuta), a se-

gunda palestra iniciou com o 

economista e apresentador da 

GloboNews, Ricardo Amorim. 

Segundo ele, a crise é cíclica, 

mas está durando muito mais 

do que deveria.  Apresentando 

dados que mostram o Brasil 

com piores índices de empre-

go do que todos os países do 

continente, com exceção da 

Venezuela, Amorim ressaltou 

que o grande erro do governo 

foi estimular apenas o consu-

mo e não a produção, crian-

do níveis inflacionários altos 

e o esgotamento do modelo. 

“Quando se estimula o consu-

mo sem estimular a produção, 

o consumo é importado e en-

fraquece a indústria”, explicou, 

ressaltando o processo de de-

sindustrialização ocorrido no 

País entre 2011 e 2015. Assim 

como Mendonça de Barros, o 

economista é taxativo na retó-

rica de que, para voltar a cres-

cer, é preciso o ajuste urgente 

das contas públicas, mas sem 

aumentar a carga tributária. 

Por fim, mais uma mensagem 

otimista. Para Amorim, o Brasil 

é um dos países com maior 

potencial de investimento, 

passando a crise econômica 

e política que atravessa. “Tem 

muita gente querendo investir 

aqui, só precisamos colocar 

novamente a economia em 

ordem”, frisou. 

O 1º Fórum Econômico 

teve apresentação da Vigzul e 

patrocínio de Tabelionato Fis-

cher, Badesul, Foton Motors, 

Doctor Clin, Sicredi e Cigam. 

Apoio master da Universidade 

Feevale e apoio da FCDL-RS/

CDL e Lauermarm Schneider 

Auditoria e Consultoria. A 

promoção foi do Jornal NH, 

com realização do Grupo Si-

nos, ACI e Abicalçados.

No início de abril, o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, participou, 

em Brasília, do lançamento do Programa 

Brasil Mais Produtivo. O mecanismo, de-

senvolvido pelo Ministério do Desenvol-

vimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), tem o objetivo de aumentar em 

20% a produtividade de micro e pequenas 

empresas brasileiras. 

Com metodologia baseada no concei-

to de manufatura enxuta (lean manufactu-

ring), o orçamento total para a primeira fase 

– que vai se abril de 2016 a maio de 2017 

– é de R$ 50 milhões.

Até o final de 2017, três mil empresas 

serão atendidas com consultorias espe-

cializadas em todo o Brasil.

O programa é uma parceria com Se-

nai, Apex-Brasil) e a ABDI, com o apoio do 

Sebrae e BNDES.

ABICALÇADOS ABRE 
INSCRIÇÕES PARA EMPRESAS EM 
PLATAFORMA DE CRIAÇÃO COLETIVA

A Abicalçados abriu inscrições para empresas interes-

sadas em participar da segunda edição de desafios 

da plataforma de criação coletiva Moda Co. A ferramenta 

visa aproximar os designers e a indústria calçadista atra-

vés de lançamentos de desafios reais em uma plataforma 

virtual que, além de lançar ideias de produtos inovadores, 

irá revelar novos talentos para o setor. As melhores ideias 

receberão prêmios com valores de até R$ 1,8 mil.

 O consultor de Design Estratégico da Abicalçados, 

Dario Henke, ressalta que no ano passado foram mais de 

mil designers participantes. “Neste ano, buscamos quali-

ficar ainda mais as propostas”, projeta. Segundo o profis-

sional, a plataforma tem como objetivo implementar um 

sistema de inovação aberta capaz de conectar designers, 

profissionais de pesquisa e desenvolvimento e indústrias 

calçadistas, a fim de solucionarem desafios reais. Num 

momento de incertezas, o design se torna fundamental 

para amainar os efeitos da crise econômica brasileira 

e impulsionar exportações. “Através do design diferen-

ciado é que as empresas poderão sobressair neste mo-

mento de dificuldades. A concorrência já não pode ser 

realizada no preço e sim na diferenciação do produto”, 

comenta Henke, ressaltando que a plataforma tem o 

objetivo de auxiliar a indústria no desenvolvimento de 

produtos e na busca de talentos que revigorem o de-

sign brasileiro de calçados.

 

Moda Co

A Moda Co é uma plataforma virtual realizada pela Abi-

calçados, através do programa Brazilian Footwear, de-

senvolvido pela entidade em parceria com a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil). Nesta primeira fase, que se estende até o 

dia 16 de maio, estão abertas as inscrições para as em-

presas interessadas em lançar os desafios. No ano pas-

sado, participaram Piccadilly, Pampili, Kidy e Bibi e foram 

distribuídos R$ 10 mil em premiações.

Na plataforma www.modaco.cc as empresas posta-

rão seus desafios e, a partir do dia 2 de junho, os mesmos 

serão lançados para a comunidade de designers. A ex-

pectativa é de ultrapassar os mais de mil inscritos na edi-

ção anterior do projeto. Cada empresa inscrita escolherá 

o melhor trabalho, que terá uma premiação de R$ 1,8 mil. 

A iniciativa prevê ainda a premiação “Comunidade”, na 

qual os designers inscritos votarão no melhor trabalho. 

O prêmio nesta categoria será de R$ 700, totalizando R$ 

2,5 mil por empresa para os trabalhos vencedores. 

Mais informações e inscrições através do e-mail 

design@abicalcados.com.br ou telefone 51 3594 7011.

ABINOTÍCIAS
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A Abicalçados realizará, no próxi-

mo dia 31 de maio, a 20ª edição 

do Seminário Nacional da Indústria 

de Calçados (SNIC), evento que nes-

ta oportunidade trará o tema central 

“Marcas em Tempo Real”.   Com um 

dia inteiro de palestras de especialistas 

no assunto, o encontro acontece no 

anfiteatro Padre Werner, na Unsinos, 

em São Leopoldo/RS.

O gestor de projetos da Abical-

çados, Cristian Schlindwein, ressalta 

que há duas décadas a Abicalçados 

realiza o evento trazendo os assun-

tos pertinentes de cada época para 

o desenvolvimento da cadeia produ-

tiva. Nesta edição, o SNIC traz o re-

lacionamento das marcas em tempo 

real, abordando aspectos referentes 

ao conteúdo, relevância e imagem 

no na era do instantâneo. “Teremos 

um time especial de seis palestran-

tes que trarão conteúdo através deste 

conceito que está em alta, o livestrea-

ming”, comenta o gestor. 

O investimento é de R$ 110, sendo 

que estudantes e associados da Abical-

çados – mediante apresentação de um 

código promocional enviado por e-mail 

– têm o valor reduzido para R$ 55. O 

evento é uma promoção da Abicalça-

dos e tem o patrocínio da Braspress, 

Sicoob, Couromoda e Francal Feiras. O 

apoio é da Unisinos. 

Mais informações e compra de 

ingressos no site www.abicalcados.

com.br/snic. O código promocional 

será enviado, por demanda dos asso-

ciados, através do e-mail samantha@

abicalcados.com.br. 

Couromoda apresenta aos expositores 
sugestões para redução de custos na feira
A Couromoda promoveu, no 

dia 5 de abril, um encontro 

com diversos empresários 

em que apresentou uma série 

de sugestões para a redução 

de custos dos expositores na 

feira. Na oportunidade, os fa-

bricantes de calçados e bol-

sas parceiros da Couromoda 

também expuseram deman-

das que visam tornar a feira 

ainda mais qualificada e gera-

dora de negócios. O encontro 

ocorreu na sede da Abicalça-

dos, em Novo Hamburgo/RS.

Foram apresentadas al-

gumas sugestões elaboradas 

por montadoras pesquisadas 

pela Couromoda para a mon-

tagem de estandes, divididos 

em três categorias: constru-

ídos, modulares e mistos. Os 

valores dos projetos apresen-

tados variavam de R$ 350,00 a 

R$ 615,00 por metro quadra-

do, dependendo do material 

e arquitetura dos estandes. 

Na oportunidade, também foi 

ressaltado o importante tra-

balho que a Couromoda vem 

desenvolvendo para atrair 

ainda mais lojistas e também 

compradores internacionais. 

ABICALÇADOS DIVULGA A 
PROGRAMAÇÃO DO 20º SNIC

ABINOTÍCIAS

8h - Credenciamento e Welcome Coffee 

8h50 - Abertura 

9h - Tatiane Maeda (professora e consultora de Marketing Digital e SAC) - O SAC na 
era dos hiperconectados: como se relacionar com o mercado e consumidores através da 
interface digital

10h - Ricardo Cappra (cientista de dados e Business Analytics) - O Poder do Big Data: 
como captar dados de comportamento dos consumidores em tempo real e transformar 
em oportunidades de negócio

11h - Daniele Rodrigues (Mestre em Comunicação Digital e pesquisadora) - Real Time 
Marketing: comunicação em micro-momentos decisivos de consumo

12h - Intervalo 

13h30 - Ariane Freiras e Jéssica Grecco - Case Indiretas do bem: como produzir 
conteúdo relevante e original para internet e engajar marcas

14h30 - Carlos Alberto Ferreira (gestor de Mídias Sociais da Globo) - A Rede Globo nas 
redes sociais. O ao vivo é rei! 

15h30 - Pausa para Coffee 

16h - Cris Guerra (formadora de opinião) - O Poder de Ser de Verdade

17h - Encerramento 

PROGRAMAÇÃO

Calçadistas participam de 
rodada de negócios na Fiergs
Em uma parceria inédita com a Federação 

das Indústrias do Estado do Rio Grande do 

Sul (Fiergs), a Abicalçados indicou 14 marcas 

de calçados gaúchas com viés exportador 

para participar de uma rodada de negócios 

com compradores internacionais do Equa-

dor, Paraguai e Suíça. O evento, denomina-

do Encontro Internacional de Negócios de 

Moda, aconteceu no dia 8 de abril, na sede 

da Fiergs, em Porto Alegre/RS. Participaram 

do encontro as marcas Anzetutto, Beira 

Rio, Bibi, Capelli Rossi, Cecconello, Cris-

tófoli, Dakota, West Coast, Cravo & Cane-

la, Guilhermina Shoes, Kildare, Capodarte, 

Piccadilly e Tabita.

Nathália Brocker, do departamento 

de exportação da Bibi, destaca o conta-

to realizado com a compradora da Suíça. 

“Ela explicou que existe uma concorrência 

muito grande com a China, mas que, como 

o nosso calçado possui os diferenciais do 

couro, seria possível justificar um preço 

mais alto”, comenta. 

Já Roberta Rothen, do departamento 

de exportação da Guilhermina Shoes, conta 

com negócios futuros com a JPP Trading, 

do Equador. Segundo ela, o comprador se 

mostrou receptivo ao produto e foi muito 

assertivo na possibilidade de negociação.

 

Marca própria

O gerente de exportação da Tabita, Henri-

que Galhego, participou de reuniões com 

os compradores do Equador e Paraguai. 

Para ele, a iniciativa foi importante, pois 

permitirá a exportação de produtos com 

marca própria. No Equador, segundo ele, 

foi aberta a possibilidade de representação 

da marca, enquanto no Paraguai a pers-

pectiva de exportação direta de produtos 

com a grife Tabita. 

 

Importadores 

A compradora Cristina Graber, da Tuca-

nexport (Suiça), ressalta que houve uma 

queda muito grande nas importações de 

produtos brasileiros a partir da crise de 

2009. “Hoje os negócios são esporádicos”, 

diz, ponderando que agora, com a valori-

zação do dólar existe uma tendência de 

recuperação, muito embora ainda não se 

tenha confiança quanto ao patamar cam-

bial. “Esperamos retomar os volumes an-

teriores com o Brasil”, prevê Cristina.

 Buscando botas, mas também aberto 

a novos produtos com “preços e qualidade 

competitivos”, o comprador equatoriano, 

Juan Pablo Penãherrera, destaca os calça-

dos apresentados e a possibilidade de ne-

gociações futuras. 
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O s calçadistas associados ao Brazilian 

Footwear, programa desenvolvido 

pela Abicalçados e pela Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investi-

mentos (Apex-Brasil), decidiram, no dia 15 

de abril, os seis países que serão mercados-

-alvo para o biênio 2017/2018: França, Rei-

no Unido, Estados Unidos, Colômbia, Chi-

na/Hong Kong e Emirados Árabes Unidos.

Na oportunidade, o economista e con-

sultor da Abicalçados, Marcos Lélis, apre-

sentou uma mudança na metodologia. Nas 

semanas anteriores à reunião, os empresá-

rios receberam uma pesquisa com 41 paí-

ses pré-selecionados, para que avaliassem 

o grau de interesse e representatividade da 

empresa no mercado. No dia 15, esses da-

dos qualitativos foram apresentados junto 

a outras 70 variáveis quantitativas. 

Lélis destacou os resultados relevantes 

alcançados pelo Brazilian Footwear mes-

mo em meio a um período de dificuldades 

no mercado internacional. Em 2015, ao 

passo em que as exportações totais de cal-

çados caíram 10% (de US$ 1,067 bilhão para 

US$ 960,4 milhões), o recorte das empre-

sas apoiadas pelo programa, e que repre-

sentam quase 85% do total de embarques, 

apontou para uma queda de 6% (de US$ 

802,2 milhões para US$ 753,76 milhões).

Unanimidade

Os Estados Unidos foram acolhidos por 

unanimidade para o próximo convênio. O 

maior importador de calçados do mundo 

é o principal destino do calçado brasileiro 

desde a década de 70, quando se inicia-

ram as exportações nacionais do produto 

para aquele país. No primeiro trimestre de 

2016, os norte-americanos importaram 

quase US$ 50 milhões em calçados verde-

-amarelos, resultado quase 20% superior 

ao mesmo período de 2015. “Depois de 

uma retração por questões econômicas e 

também por causa da desvalorização do 

dólar, o País volta a aparecer como o mais 

promissor para o incremento das exporta-

ções de calçados no próximo biênio”, avalia 

a gestora de Projetos da Abicalçados, Ro-

berta Ramos.

Árabes

Segundo levantamento do economista, 

alguns países, especialmente os depen-

dentes do petróleo, estão com dificuldades 

para o pagamento de divisas aos impor-

tadores. Ainda assim, segundo ele, é im-

portante manter um mercado no Oriente 

Médio. Neste contexto, os calçadistas es-

colheram seguir com os Emirados Árabes 

Unidos, tanto pelo trabalho iniciado no 

convênio atual como pelo potencial de 

crescimento que representa. Segundo Lélis, 

o País é, de longe, o maior importador de 

calçados do continente, tendo importado 

US$ 2,7 bilhões em calçados em 2014 (qua-

se 50% do total da região). 

América do Sul

Na América do Sul, a decisão foi pela ma-

nutenção da Colômbia entre os merca-

dos-alvo para o próximo biênio. Em 2014, 

último dado disponível, os colombianos 

importaram mais de US$ 467 milhões em 

calçados, mais de 10% deles do Brasil (US$ 

48 milhões). No primeiro trimestre de 2016, 

os calçadistas brasileiros exportaram o 

equivalente a US$ 8,6 milhões para a Co-

lômbia, 6,8% menos do que no mesmo pe-

ríodo do ano passado.

China

A China/Hong Kong, apesar das dificulda-

des logísticas, foi reeleita como mercado-

-alvo para o próximo convênio. Maior 

consumidor de calçados do mundo, o 

país asiático importa produtos de maior 

valor agregado, mais qualificados do que 

o produzido localmente - em 2014, foram 

importados quase US$ 7 bilhões em calça-

dos (cerca de 70% de couro). No primeiro 

trimestre do ano, foram embarcados para 

China/Hong Kong US$ 2,8 milhões em cal-

çados verde-amarelos, 20% menos do que 

no mesmo ínterim de 2015. 

Novidades

As novidades para o convênio 2017/2018 

são França e Reino Unido. O primeiro país, 

que vem se destacando no rol de destinos 

do calçado brasileiro nos últimos anos, au-

mentou suas importações totais em 6,4% 

entre 2010 e 2014, alcançando a cifra de 

mais de US$ 7,4 bilhões em calçados de ou-

tros países. No primeiro trimestre, o segun-

do principal destino dos calçados verde-

-amarelos consumiu quase US$ 18 milhões 

em calçados brasileiros, 4,7% mais do que 

no mesmo período de 2015.

A outra novidade é o Reino Unido, 

que durante muitos anos foi o segundo 

destino do produto brasileiro, mas que 

havia perdido força nos anos recentes. 

O conjunto de países chama a atenção 

pela pujança do crescimento econômico 

alcançado e também pelo incremento 

nas importações de calçados, chegando 

a mais de US$ 7 bilhões em 2014 (cres-

cimento médio de 4,5% desde 2010). No 

primeiro trimestre, foram enviados para 

o Reino Unido o equivalente a US$ 7 mi-

lhões em calçados verde-amarelos, quase 

12% mais do que no mesmo período do 

ano passado.

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

A moda verde-amarela foi 

apresentada para uma das 

principais publicações dedica-

das ao público masculino. Em 

sua segunda edição, a Fashion 

Trip trouxe para o País o editor 

de moda Xiaobin He, da GQ 

China, revista que conta com 

uma tiragem mensal de 800 

mil exemplares. Durante os 

dias 25 e 30 de abril, ele par-

ticipou de agenda que incluiu 

visitas ao parque fabril de 

Franca/SP, a flagships de mar-

cas de calçados em São Pau-

lo/SP e ao São Paulo Fashion 

Week (SPFW), além de um 

encontro com representes 

da GQ Brasil. A ação realizada 

pelo Brazilian Footwear tem 

como objetivo apresentar o 

melhor da indústria criativa 

nacional, proporcionando 

aos profissionais da moda 

um conhecimento maior 

sobre o processo criativo, o 

comportamento e o lifestyle 

dos brasileiros. 

O roteiro iniciou em 

Franca, onde o convidado 

pôde conhecer um pouco 

mais sobre a produção de 

calçados no Brasil. Na capital 

dos calçados masculinos, ele 

conversou com os gerentes de 

exportação e visitou as áreas 

de criação, desenvolvimento e 

produção das empresas Rada-

més, Amazonas Sandals e Toni 

Salloum. Xiaobin He também 

teve a oportunidade de criar 

seu próprio flip-flop na Ama-

zonas Sandals (foto), além de 

visitar a loja-conceito da De-

mocrata, em Ribeirão Preto/SP. 

A empresa agora irá produzir o 

modelo criado por ele e enviar 

para o editor de moda. 

Na segunda etapa da 

viagem, já na capital pau-

lista, o editor da GQ China 

acompanhou o SPFW, onde 

se encontrou com os edi-

tores da versão brasileira da 

revista, e também visitou as 

lojas da Ciao Mao e da Insec-

ta Shoes. No encontro com 

Ivan Padilla, redator-chefe 

da GQ Brasil, e Ricardo Cruz, 

diretor de redação da publi-

cação brasileira, no SPFW, 

Xiaobin He trocou experi-

ências e perguntou sobre a 

moda masculina no Brasil, o 

comportamento e o lifestyle 

do homem brasileiro. “Foi im-

portante esse encontro que 

a viagem me proporcionou. 

Conversamos bastante so-

bre as publicações e conse-

gui entender melhor sobre a 

moda feita aqui”, concluiu.

GQ China participa da Fashion Trip

CALÇADISTAS ESCOLHEM SEUS “ALVOS” 
PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Calçado brasileiro marca presença no Coachella
Música, badalação e muita moda. Esses foram os pontos 

altos do Coachella Music and Arts Festival, um dos mais 

famosos festivais de música do mundo, que dessa vez foi 

palco para o calçado Made In Brazil. Convidada especial do 

Brazilian Footwear, a influenciadora norte-americana Olivia 

Lopez, radicada em Los Angeles, contou com o conforto e 

estilo de marcas como Vicenza, Schutz, Vinci Shoes, Ama-

zonas e CC Corso Como para curtir, de 15 a 17 de abril, um 

dos mais movimentados finais de semana da temporada.

Realizado na cidade de Indio, na Califórnia, o Coachella 

é destino certo de celebridades e influenciadores. Olivia Lo-

pez, autora do blog Lust for Life, jornalista e consultora de 

moda, foi a embaixadora oficial do Brazilian Footwear no 

evento. Além de calçar exclusivamente os calçados Made In 

Brazil durante os três dias de festival, na manhã de domingo, 

17, Olivia foi a anfitriã de um brunch oferecido a um seleto 

grupo de fashionistas na casa em que ficou hospedada jun-

tamente com outras quatro amigas influenciadoras: Jeni Ni, 

Jenny Ong, Drea Sobieski e Rachel Nguyen. 

Olivia Lopez comemora o sucesso da parceria com 

o Brazilian Footwear: “Foi muito fácil montar meus looks 

para o Coachella com os calçados das marcas brasileiras, 

que chamam a atenção pelo extremo conforto que pro-

porcionam”, afirma a blogger. “Além disso, nosso brunch de 

domingo foi muito agradável e todos os convidados apro-

veitaram muito”, diz Olivia. Mais detalhes sobre a cobertura 

da ação podem ser conferidos nas redes sociais da blogger 

Olivia Lopez (lusttforlife.com) e do Brazilian Footwear.
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CALÇADISTAS EXPORTARAM 
US$ 80 MILHÕES EM MARÇO

D ados elaborados pela Abicalçados 

apontam que, em março, os calça-

distas exportaram 10,56 milhões de pares 

que geraram US$ 79,77 milhões, 12,5% 

menos do que no mesmo mês de 2015 

(US$ 91,14 milhões). Em pares, porém, a 

queda foi menor, de 2,3% frente aos 10,8 

milhões de pares exportados em março 

de 2015. Com a performance, os calçadis-

tas chegam ao trimestre acumulando o 

embarque de 31,84 milhões de pares por 

US$ 226,75 milhões, queda de 6,1% ante 

mesmo período do ano passado (US$ 

241,56 milhões). Já no registro por volume 

houve estabilidade, com leve incremento 

de 0,5% ante igual ínterim de 2015.

 Principal destino do calçado bra-

sileiro desde a década de 1970, quando 

iniciaram as exportações de calçados, os 

Estados Unidos vinham perdendo espaço 

nos últimos anos. No entanto, o trimes-

tre demonstrou uma reação importante 

daquele mercado. No primeiro trimestre 

foram embarcados 3,76 milhões de pares 

por US$ 49,53 milhões, aumento tanto 

em receita (19,2%) quanto em volume 

(19%) na relação com o mesmo período 

do ano passado.

 O segundo destino do trimestre foi a 

França. Nos três primeiros meses de 2016, 

os franceses compraram 4 milhões de 

pares verde-amarelos, pelos quais foram 

pagos US$ 17,66 milhões, incrementos de 

4,3% e 4,7%, respectivamente, frente ao 

mesmo período de 2015.

 A Argentina, destino que havia perdi-

do força nos últimos anos devido à políti-

ca protecionista adotada pelo governo de 

Cristina Kirchner, segue em recuperação. 

No trimestre, os argentinos consumiram 

1,4 milhão de pares brasileiros por US$ 

17,43 milhões, crescimento de 72,4% em 

pares e 27,5% em receita na relação com 

igual ínterim do ano passado. 

Importações

A valorização do dólar também tem im-

pactado nas importações de calçados. No 

trimestre, entraram no Brasil 8,17 milhões de 

pares por US$ 101 milhões, quedas de 27,6% 

em volume e 35,5% em valores na relação 

com igual período de 2015.

 

Dados preliminares do MDIC 
apontam que, em abril, os 

calçadistas exportaram US$ 
69,1 milhões em calçados, valor 
0,8% superior ao registrado no 
mesmo mês de 2015. Já no 
acumulado do quadrimestre, 
os calçadistas somaram US$ 
296 milhões em exportações, 

4,6% menos do que no mesmo 
ínterim do ano passado.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - MAR 2015: US$ 88 MILHÕES

JAN - MAR 2016: US$ 96,4 MILHÕES

VARIAÇÃO:  9,5%

CE
CEARÁ

JAN - MAR 2015: US$ 68 MILHÕES

JAN - MAR 2016: US$ 62 MILHÕES

VARIAÇÃO: -9,1%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - MAR 2015: US$ 30,46 MILHÕES

JAN - MAR 2016: US$ 26,8 MILHÕES

VARIAÇÃO: -12%

VARIAÇÃO: -6,1% 

JAN - MAR 2015:
 US$ 241,56 MILHÕES  US$ 226,75 MILHÕES

JAN - MAR 2016:

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

VIETNÃ
JAN - MAR 2015: US$ 85 MILHÕES

JAN - MAR 2016: US$ 54,16 MILHÕES

VARIAÇÃO: -36,3%

INDONÉSIA
JAN - MAR 2015: US$ 35,64 MILHÕES

JAN - MAR 2016: US$ 22 MILHÕES

VARIAÇÃO: -38,5%

CHINA

TOTAL

JAN - MAR 2015: US$ 18,62 MILHÕES

JAN - MAR 2016: US$ 13,13 MILHÕES

VARIAÇÃO: -29,5%

VARIAÇÃO: -35,5% 

JAN - MAR 2015:
 US$ 156,42 MILHÕES  US$ 101 MILHÕES

JAN - MAR 2016:
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BALANÇA COMERCIAL
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POSSE

EMPOSSADO O CONSELHO DELIBERATIVO 
E FISCAL DA ABICALÇADOS
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A cerimônia de entrega da 4ª edição do Prêmio Direções, realizada 

no último dia 28 de abril (matéria na página 3), marcou também 

a posse do novo Conselho Deliberativo e Fiscal da Abicalçados para o 

triênio 2016/2019. Encabeçada por Rosnei da Silva, o presidente do Con-

selho, a chapa muda pouco em relação a anterior, presidida pelo diretor 

do Grupo Priority, Paulo Schefer. 

Na ocasião, o ex-presidente foi homenageado pelos trabalhos pres-

tados à frente da entidade, com uma placa em alusão ao setor calça-

dista. Já no discurso de posse, Rosnei da Silva destacou a importância 

da união do setor. “Se temos um lema é de que o bem individual nunca 

deverá se sobrepor ao coletivo”, destacou. 

 

PRESIDENTE: 
Rosnei da Silva
 
CONSELHEIROS:
Caetano Bianco Neto
Caio Borges Ferreira
Haroldo Ferreira
José Carlos Brigagão do Couto
Júnior César Silva
Lioveral Bacher
Marco Lourenço Müller
Paulo Roberto Konrath
Paulo Roberto Schefer
Renato Klein

Ricardo Wirth
Sérgio Gracia
Thiago Lima Borges
Werner Arthur Muller Júnior
 
CONSELHO FISCAL - TITULARES
Adão Oscar Wolff
Ernani Reuter
Paulo Vicente Bender
 
CONSELHO FISCAL – SUPLENTES
Danilo Cristófoli
Marco Antônio Coutinho
Nilson Erineu Spohr

CONSELHO DELIBERATIVO ABICALÇADOS


