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MODA CO TERÁ MARCAS DE 
CALÇADOS DIFERENCIADAS

RETOMADA DO SETOR 
CALÇADISTA PASSA PELA FRANCAL

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE 
DO CONSELHO DA ABICALÇADOS 

De casa nova, o Inspiramais está chegando à sua 

14ª edição. Nos dias 27 e 28 de junho, visitantes de 

todo o Brasil e de diversas partes do mundo pode-

rão conferir em primeira mão todos os lançamentos 

em materiais para calçados, bolsas, vestuário, aces-

sórios e móveis para o Inverno 2017, contando tam-

bém com um preview do Verão 2018 por meio dos 

projetos Preview do Couro, Referências Brasileiras 

e +Estampa. O evento ocorre no centro de eventos 

PRO MAGNO (Rua Samaritá, 230 - Casa Verde, São 

Paulo) e traz uma série de projetos que colaboram 

não apenas no desenvolvimento do conceito de 

uma moda genuinamente brasileira, como também 

nos negócios do setor, A realização desse evento é 

da Assintecal e CICB e a Abicalçados é uma das en-

tidades apoiadoras. 

O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 

(INEC), que registrou 105,2 pontos em maio, cresceu 

7,9% frente a abril. Esse é o maior indicador desde janei-

ro de 2015. Apesar do aumento significativo, o indica-

dor está 3,6% abaixo da média histórica. As informações 

são da pesquisa divulgada pela CNI. O crescimento do 

indicador foi puxado, sobretudo, pela melhora nas ex-

pectativas dos consumidores em relação à inflação, ao 

emprego e à renda nos próximos seis meses. O índice 

de expectativa da inflação cresceu 23,2% em maio na 

comparação com abril. O índice de expectativa sobre   

desemprego teve alta de 15,2% no período e o indica-

dor de perspectivas em relação à renda pessoal  cres-

ceu 9,8% em maio ante abril. Feito em parceria com o 

Ibope, o INEC do mês de maio ouviu mais de duas mil 

pessoas em 141 municípios entre 12 e 16 de maio.

ANÁLISE DE CENÁRIOS 
DEBATE AMBIENTE PARA 

EXPORTAÇÕES 

INSPIRAMAIS 
ACONTECE NOS DIAS 

27 E 28 DE JUNHO 

MELHORA NA 
CONFIANÇA DO 
CONSUMIDOR

O setor calçadista nacional, através de suas princi-

pais entidades representativas, está mobilizado para 

encontrar um rumo no nebuloso cenário nacional e 

internacional. No dia 8 de junho, no Hotel Locanda, 

em Novo Hamburgo/RS, a Abicalçados, Assintecal e 

o CICB promovem a palestra Análise de Cenários. 

Conduzido pelo Doutor em Economia e consul-

tor Marcos Lélis, o evento tem o apoio da Abiacav, 

Abrameq e do IBTeC. Lélis adianta que, na palestra, 

irá analisar o cenário internacional dos principais 

mercados para os calçadistas brasileiros, incluindo 

as duas potências Estados Unidos e China. Segundo 

Lélis, a economia desses países será determinante 

para o sucesso dos exportadores de calçados num 

ambiente de retração da demanda doméstica.

Seminário Nacional da Indústria de Calçados tratou da comunicação 
na era do instantâneo e a importância do foco no cliente. Página  3
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O novo momento político brasileiro, apesar de 

ainda instável, já acende uma luz no fim do túnel. 

Não é a Abicalçados que coloca isso, é o sem-

blante dos próprios empresários, que com a sina-

lização positiva do mercado já iniciam o planeja-

mento visando a retomada da competitividade e 

dos investimentos.

Nos últimos dias de maio, circulando pelos 

corredores do Salão Internacional do Couro e do 

Calçado (SICC), em Gramado/RS, pude perceber a 

melhora significativa no ânimo dos empresários 

do setor calçadista. Sabemos que a recuperação 

da economia não será no curto prazo e também 

não virá sem o esforço por parte da indústria que, 

na linguagem popular, terá de “cortar na carne” 

para ajudar o governo a colocar a economia em 

ordem novamente.

O pacote anunciado recentemente pelo 

presidente interino Michel Temer agrada e sina-

liza para uma política de austeridade, de regras 

que, com respeito ao dinheiro público, visam 

colocar as desordenadas contas públicas em 

ordem outra vez, recuperando a credibilidade 

do Estado brasileiro perante os investidores na-

cionais e internacionais. 

Cientes das condições do Tesouro da União, 

também saudamos a flexibilização da excessiva 

regulamentação ora vigente na área tributária e 

trabalhista, já que qualquer medida que envolva 

recursos financeiros, neste momento, é pratica-

mente inviável do ponto de visto do erário. É pre-

ciso, acima de tudo, criatividade e proatividade, 

algo que podemos identificar no novo governo.

O primeiro semestre de 2016, a repetição 

dos anos recentes, foi de indicadores negativos 

para o setor. No entanto, a partir do segundo 

semestre, devido aos fatores já mencionados, 

esperamos iniciar uma melhoria no cenário eco-

nômico, o que deve balizar uma recuperação 

mais robusta a partir de meados de 2017. O fato 

é que as crises política e econômica provocaram 

quedas em todos os indicadores possíveis na pri-

meira parte do ano, até mesmo nas exportações, 

onde tínhamos esperanças de dias melhores de-

vido à valorização do dólar e à recuperação de 

alguns dos nossos principais mercados, como 

Estados Unidos e Argentina.

No trimestre, dados do IBGE apontam para 

uma queda de 13% no volume de vendas no va-

rejo. Já no cenário internacional, embora menor, 

a queda também é importante, especialmente 

levando em consideração a expectativa positiva 

que tínhamos no final do ano passado. Nos qua-

tro primeiros meses, embarcamos 40 milhões de 

pares por US$ 295,8 milhões, 4,6% menos do que 

no mesmo período de 2015 – que já havia sido 

fraco. O resultado desses indicadores foi uma 

queda no emprego na atividade em torno de 8%.

 Colocada a economia em ordem, recupera-

das as condições mínimas de competitividade e a 

confiança por parte do consumidor, poderemos 

ter uma retomada a partir do ano que vem. Por 

ora, é importante apoiarmos o novo governo nas 

medidas para a recuperação da atividade econô-

mica com vistas ao desenvolvimento econômico 

e social o mais breve possível.  

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Novo momento renova a confiança do industrial

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Abicalçados reconhece 

referências no setor

A noite foi de festa para o setor 

calçadista nacional na última 

quinta-feira, dia 28 de abril. A 

data marcou, além da entrega 

da 4ª edição do Prêmio Dire-

ções Abicalçados, a posse do 

Conselho Deliberativo da enti-

dade para o triênio 2016/2019. 

O encontro, ocorrido no Espa-

ço TAO, em Novo Hamburgo/

RS, contou com a presença 

de lideranças políticas e em-

presariais do setor calçadista.

Para o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, 

o Prêmio Direções cumpriu 

com o objetivo de reconhecer 

as referências positivas para 

o desenvolvimento setorial. 

“Neste momento de incer-

tezas, o Prêmio, através da 

apresentação de casos posi-

tivos, auxilia de sobremaneira 

na retomada da autoestima 

do setor calçadista para 

driblar as dificuldades e traçar 

um futuro positivo para a 

atividade”, comenta.

Vendas de calçadistas têm 

queda de 13% no primeiro 

trimestre, diz setor

O comércio de calçados caiu 

cerca de 13% em volume 

no primeiro trimestre em 

relação a igual período do 

ano anterior. Ao se comparar 

março deste ano com o 

mesmo mês de 2015, a retra-

ção registrada foi maior, de 

14%. Os resultados do setor 

têm sido negativos desde ja-

neiro, segundo a Abicalçados 

(que representa as calçadis-

tas). O segmento só deve ver 

as vendas melhorarem a par-

tir de novembro, aquecidas 

pelo Natal e caso o efeito das 

mudanças políticas na con-

fiança do consumidor já seja 

perceptível, diz Heitor Klein, 

presidente da entidade. Tam-

bém é possível que haja uma 

recuperação das vendas no 

meio do ano, com o inverno, 

“mas é uma reação incerta, 

porque dependerá do rigor 

do clima e da quantidade de 

chuvas da estação”.

Abicalçados: Novo governo 

tende a ampliar confiança da 

indústria

A Abicalçados espera que o 

governo de Michel Temer 

restabeleça a tranquilidade 

para a indústria de manufatu-

rados retomar investimentos 

e melhorar o desempenho de 

vendas neste ano. “O fim do 

impasse político é fundamen-

tal para o direcionamento e 

a tranquilidade do mercado”, 

diz Heitor Klein, presidente-

-executivo da entidade. “A ex-

pectativa que temos é de que 

o novo governo anuncie uma 

política de ajustes sérios que 

promova a governabilidade e 

a clareza das regras de jogo.”  

Na pauta comum da indústria 

de manufaturados estão 

temas como o ajuste das 

contas públicas e a simplifica-

ção do sistema tributário no 

curto prazo, afirma Klein. No 

médio e longo prazos, o setor 

anseia pelo andamento de 

reformas estruturais.
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À frente do Conselho Delibe-
rativo da Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) desde o final de abril, 
o empresário Rosnei da Silva 
aposta em uma retomada “em 
doses homeopáticas” do consu-
mo interno. Além do controle da 
inflação, Silva, que é diretor ad-
ministrativo-financeiro da Calça-
dos Bibi, de Parobé, conta com o 
fim da instabilidade política para 
que investidores e consumidores 
percam o medo e, com isso, o ce-
nário pare de piorar.

No mercado externo, a pers-
pectiva é mais animadora gra-
ças ao câmbio favorável. No 
primeiro trimestre, segundo a 
Fundação de Economia e Estatís-
tica (FEE), as exportações do se-
tor calçadista gaúcho cresceram 
37,5% em volume em relação ao 
mesmo período de 2015. Silva, 
porém, defende que o Brasil es-
tabeleça mais acordos comer-
ciais para manter a assiduidade 

dos embarques. Nessa entrevis-
ta, o empresário garante que a 
entidade continuará auxiliando 
as indústrias que pretendam en-
trar no jogo internacional, além 
de criar laços mais fortes com os 
outros setores que integram a ca-
deia. Silva, que sucede no cargo 
a Paulo Schefer, do Grupo Prio-
rity (West Coast e Cravo&Cane-
la), também defende a busca 
pela inovação como um diferen-
cial para os calçadistas. O presi-
dente executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, segue no cargo.

Jornal do Comércio – Ve-
mos hoje, no setor, uma preo-
cupação com a dificuldade 
interna, mas uma esperança 
com a retomada das exporta-
ções, que começam a reagir. O 
que é maior?

Rosnei da Silva – A Abical-
çados defende os interesses co-
merciais do setor e, portanto, 
tem dois filhos (mercados inter-
no e externo), procura dar aten-
ção aos dois mercados. Nesse 
momento, é evidente que, pelas 

INDÚSTRIA CALÇADISTA 

Abicalçados vê retomada 
em doses ‘homeopáticas’   
Guilherme Daroit
daroit@jornaldocomercio.com.br

mesmice, não vamos longe. A in-
dústria calçadista, na verdade, é 
uma montadora. Pegamos diver-
sos componentes e montamos, e 
aí vira um sapato, uma sandália, 
uma bota. Precisamos estar co-
nectados perfeitamente com es-
sas entidades, fornecedores, lo-
jistas do outro lado. Precisamos 
aumentar a eficiência de nossas 
operações para sermos competi-
tivos no mercado.

JC - O setor externo dá sinais 
positivos. Qual a perspectiva?

Silva – Vemos que está acon-
tecendo, as exportações tendo 
mais visibilidade, uma perspec-
tiva mais promissora. A própria 
Argentina já está em processo 
de reorganização, de estrutura-
ção da sua economia, e vai vol-
tar a ser um parceiro forte do 
Brasil. Mas esperamos também 
que o governo brasileiro possa 
formalizar mais acordos com 
o planeta, não podemos viver 
só de Mercosul. Precisamos es-
tar conectados comercialmen-
te com Estados Unidos, Europa, 
Ásia. Nossa participação no co-
mércio internacional, em todas 
as atividades, é miseravelmente 
ridícula, e isso tem que mudar. 
O Brazilian Footwear, programa 
de promoção com a Apex-Bra-
sil, tem funcionado muito bem. 
O setor tem relacionamento com 
150 países pelo mundo. Não é 
pouca coisa. O que gostaríamos, 
assim como todo mundo que ex-
porta, seria exportar um pouco 
mais, com mais assiduidade. 
Estamos vendo hoje empresas 
que têm no mercado interno seu 
principal nicho procurando a 
Abicalçados para que promova 
e oriente a introdução delas no 
mercado internacional. Nossa 
equipe tem feito isso, fomentan-
do esse tipo de prática.

JC – Por outro lado, no 
mercado interno, a entida-
de vê que o fundo do poço 
já chegou?

Silva – O principal sinal de 
melhora é parar de piorar. Acho 
que estamos nisso. Resolvidos 
os impasses em Brasília, o em-
preendedor vai empreender, o 
investidor vai investir, e as coi-
sas vão tomar um caminho de 
normalidade. Evidente que isso 
não acontece de uma semana 
para outra. Não vamos sair de 
uma tempestade e ir para um 
céu de brigadeiro em 24 horas. 
É um processo. Já está na hora 
de o Brasil parar as discussões 
políticas. Ordem e Progresso 
não pode ser só uma inscrição 
na bandeira, tem que acontecer 
de fato.

JC – O seu mandato vai até 
abril de 2019. Até lá, acredita 
que a situação estará melhor 
para os calçadistas?

Silva – Não há mal que sem-
pre dure, nem bem que sempre 
acabe. Passamos por um perío-
do bem complicado, que con-
tinua complicado, mas é preci-
so ter esperança. É o primeiro 
passo para as coisas tomarem 
outro caminho. Vamos ter me-
lhorias, mas nada muito signi-
ficativo. Um aspecto que temos 
de cuidar é que o maior impos-
to que um país tem é a inflação. 
Uma inflação em torno de 10% 
ao ano é muito alta para quem 
estava acostumado com 3% ou 
4%. Esse imposto não pode vol-
tar em hipótese alguma, porque 
é arrasador para a renda, prin-
cipalmente das classes baixas 
e média. A inflação é um expe-
diente totalmente fora de moda, 
não se admite mais para quem 
viveu aquele período de hipe-
rinflação nos anos 1980. Ren-
da, consumo, tudo vai voltar a 
acontecer. As pessoas hoje estão 
com medo de perder o emprego, 
e o medo é o principal inibidor 
de consumo e investimento. É o 
ingrediente que faz a roda não 
girar. Vai melhorar, mas em do-
ses homeopáticas.

ABICALÇADOS/DIVULGAÇÃO/JC

Empresário aposta no fim da instabilidade para o retorno do crescimento

condições econômicas e políticas 
que o Brasil atravessa, e com a 
desvalorização da moeda, a ex-
portação se destaca. Para quem 
já está em um processo expor-
tador, é possível desafogar as 
necessidades de produção por 
esse canal. O mercado interno 
segue bastante complicado, re-
traído, e não tem grandes coisas 
que possamos fazer para estimu-
lar o consumo. Neste momen-
to, as dificuldades estão mais 
presentes no mercado domésti-
co, mas a perspectiva é de que 
já chegamos no fundo do poço. 
Daqui para a frente, é um início 
de reversão. Parar de piorar já é 
uma melhora.

JC – Quais as demandas da 
entidade atualmente?

Silva – Temos diversas de-
mandas de mercado doméstico 
que estamos trabalhando. Há 
um processo de apoio com os 
sindicatos, estendendo o apelo 
a todos os estados para que che-

As dificuldades são 
maiores no mercado 

interno. A perspectiva 
é de que já chegamos 

ao fundo do poço

gue no pequeno produtor a im-
portância da Abicalçados. Temos 
cerca de 150 associados, e quere-
mos que os fabricantes se juntem 
e que isso fortaleça a entidade, 
que é a principal do setor. Junto 
com os demais conselheiros e o 
nosso presidente executivo, Hei-
tor Klein, queremos uma aproxi-
mação ainda maior com outras 
entidades, como a Associação 
Brasileira de Empresas de Com-
ponentes para Couro, Calçados 
e Artefatos (Assintecal) e o Cen-
tro das Indústrias de Curtumes 
do Brasil (CICB). Também com 
o Instituto Brasileiro de Tecnolo-
gia do Couro, Calçado e Artefatos 
(Ibtec), na parte biomecânica, na 
inovação em serviços e proces-
sos. É importante, porque será 
um diferencial para o fabricante 
ter em seu DNA a inovação, ter a 
diferenciação como uma rotina. 
O setor só vai sobreviver, assim 
como qualquer atividade, se fi-
zer coisas inovadoras. Se cair na 
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Negócios I n d ú st r i a

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

Presidente da Abicalçados, Heitor Klein, afirma que ainda é cedo para falar
em recuperação. No mês passado foram embarcados 8,4 milhões de pares

Exportações avançam 11,7% em abril
CA L Ç A D O S

Ana Carolina Neira
São Paulo
a n a n e i ra @ d c i . c o m . b r

� As exportações de calçados
cresceram 11,7% em abril ante
igual mês do ano passado, to-
talizando 8,4 milhões de pares,
informou ontem a Associação
Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados). As
vendas externas somaram
US$ 69 milhões, alta de 0,8%
na mesma comparação.

Entre janeiro e abril houve
queda de 4,6% nos valores
em comparação com igual
período do ano passado, so-
mando US$ 295,83 milhões.
No primeiro quadrimestre fo-
ram embarcados 40,3 mi-
lhões de pares, alta de 2,7%.

O presidente executivo da
Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abical-
çados), Heitor Klein, conside-
ra que a conjuntura
econômica do País ainda difi-
culta a retomada das vendas
para outros países. “Esse ce-
nário [político e econômico]
causa insegurança ao expor-

tador brasileiro e também é di-
fícil praticar preços com o
atual patamar de câmbio”, diz.

Para Klein, ainda é cedo pa-
ra afirmar quando acontecerá
a recuperação do setor. “No fi-
nal do ano passado tínhamos
expectativa de que esse cresci-
mento seria bem mais forte no
início de 2016, mas não está
sendo. O Brasil perdeu compe-
t i t i v i d a d e”, ressalta ele.

Impor tações
O câmbio também impactou
as importações calçadista. Em
abril as compras atingiram
US$ 19,3 milhões, queda de
49% sobre um ano antes.

Entre janeiro e abril as com-
pras externas do setor soma-
ram US$ 120,25 milhões, que-
da de 38% ante o mesmo
período do ano passado. Os
principais mercados foram
Vietnã, com US$ 64,4 milhões
em transações (-38,7%), Indo-
nésia com US$ 25,3 milhões
(-43,2%) e China, registrando
US$ 15,47 milhões (-31,2%).

Os componentes utilizados
na fabricação de calçados tam-
bém tiveram retração 28,5%
no último ano, alcançando
US$ 18,34 milhões.

D R E A M ST I M E

Trabalhador confere finalização de confecção de sapatos

Comgás tem
receita líquida
4,8% menor
no trimestre

GÁS

� A receita líquida da Comgás
caiu 4,8% para R$ 1,5 bilhão no
primeiro trimestre contra um
ano antes. A redução foi atri-
buída ao menor volume de
vendas no período, apesar da
alta no consumo residencial.

“O melhor mix, refletindo a
forte recuperação do volume
residencial em conjunto com
os aumentos nas tarifas aju-
daram para uma menor que-
da da receita líquida no com-
parativo trimestral”, destacou
a companhia, em relatório.

O volume total comerciali-
zado pela Comgás de janeiro
a março somou 1,058 bilhão
de metros cúbicos de gás, re-
cuo de 18,7% sobre igual pe-
ríodo do ano passado.

O lucro líquido normaliza-
do da companhia avançou
10,6%, para R$ 93,3 milhões
no período. Já o Ebitda (lucro
antes de juros, depreciações e
amortizações) normalizado
pela conta corrente regulató-
ria totalizou R$ 323 milhões,
alta de 8,1% ante 2015.

ENVIE SUGESTÕES PARA: ESPACOSESCON@SESCON.ORG.BR CONTEÚDO DE QUALIDADE: WWW.SESCON.ORG.BR AV. TIRADENTES, 960 . LUZ SÃO PAULO . SP . 01102 000 . FONE: (11) 3304-4400

Criado em 2005 com o objetivo de incentivar as empresas 
de serviços contábeis à melhoria contínua de seus proces-
sos e serviços, o PQEC, além de ser reconhecido pelo seg-
mento como um efi caz instrumento de gestão, de cresci-
mento empresarial e de vantagem competitiva, é referência 
de excelência no mercado empreendedor.

Para atender às diversas características e demandas do se-
tor contábil empresarial, o Programa hoje é constituído por 
dois modelos: Extensivo e Intensivo. O PQEC Extensivo 
é composto por cinco módulos e a manutenção contínua; 
nos módulos quatro e cinco, as empresas podem optar tan-
to pela Certifi cação PQEC como pela Certifi cação PQEC 
+ ISO, viabilizado pela parceria entre o SESCON-SP e a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

O PQEC Intensivo dura dois anos e tem dois formatos, 
o PQEC Intensivo ISO, que tem a fi nalidade de estruturar 
e implantar um Sistema de Gestão da Qualidade e a obten-
ção da Certifi cação ISO 9001; e o PQEC Intensivo Gestão, 
que visa à qualifi cação do capital humano e o aprimoramen-
to dos processos das organizações.

A busca pela excelência na prestação de serviços tem sido 
constante no segmento. Um termômetro disso é o aumento 
do número das organizações participantes do Programa de 
Qualidade, que este ano, em sua 11ª edição, irá certifi car 473 
empresas, sendo que 99 receberão também a certifi cação ISO.

O SESCON-SP dará início ao ciclo de eventos 
regionais programados para 2016 no próximo dia 
22 de junho, com o IX Encontro das Empresas de 
Serviços Contábeis do Centro Oeste Paulista, que 
será realizado em Piracicaba, abrangendo ainda as 
cidades de Araraquara, Bauru, Franca, Jaú, Limeira, 
Lins, Porto Ferreira, Ribeirão Preto e São Carlos.

Após o sucesso da série de 2015, que teve média 
de 400 participantes por edição, este ano a Enti-
dade preparou eventos ainda mais direcionados 
no objetivo de proporcionar o melhor em educa-
ção continuada para empresários, profi ssionais e 
estudantes da área contábil. Com o tema “Contabi-
lidade: desafi os, valorização e inovação”, este ciclo 
de encontros regionais trará temas técnicos e de 
gestão em sintonia com o atual momento do País e 
também da categoria contábil. 

Além do evento em Piracicaba, a série também 
contemplará o X Encontro do Noroeste Paulista, 
que será promovido no dia 29 de julho, o IX En-
contro do Sul Paulista, em 30 de setembro, e o X 
Encontro do Sudeste Paulista, em 28 de outubro.

O primeiro evento acontecerá no Teatro Muni-
cipal Erotides de Campos, localizado na Avenida 
Beira Rio, Parque da Rua do Porto, Piracicaba. 
Saiba mais sobre a programação, forma de inscrição 
e outras informações em: http://eventos.sescon.
org.br/hotsite/encontroregional/piracicaba2016
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ENCONTRO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO

CONTABILIDADE: DESAFIOS, VALORIZAÇÃO E INOVAÇÃO

CENTRO-OESTE PAULISTA

“Atualmente, com a crescente evolução tecnológica, as 
mudanças legislativas, tributárias e sociais e o aumento do 
nível de exigência dos consumidores, a qualidade na presta-
ção de serviços passou a ser fundamental para o sucesso das 
organizações”, destaca o presidente do SESCON-SP, Márcio 
Shimomoto, ao falar do crescimento do número de certifi ca-
ções no Programa de Qualidade. “O progresso do PQEC no 
ambiente contábil é indiscutível”, completa o líder setorial.

A CERTIFICAÇÃO
Anualmente, o SESCON-SP promove uma grande cerimônia 
de certifi cação para as empresas contábeis que atingiram suas 
metas e objetivos no período. O reconhecimento e a credibilida-
de do PQEC podem ser constatados com o crescimento gradual 
de empresas certifi cadas. Em 2006, foram 134 organizações. En-
tre 2007 e 2010, os números subiram para 162, 185, 225 e 287. 

Em 2011 as primeiras empresas conquistaram o selo ISO 
9001, sendo 28 do total de 349. Nos anos seguintes foram 
422, 432, 457 e 468 certifi cadas, sendo respectivamente 45, 
53, 65 e 86 ISO. Este ano, 473 receberão a certifi cação do 
PQEC, sendo 99 ISO.

A 11ª certifi cação do PQEC será realizada no dia 20 de 
maio, no Espaço das Américas, e contará com um show do 
cantor Luan Santana. Mais informações: http://eventos.sescon.
org.br/hotsite/pqec2016/

PROGRAMA DE QUALIDADE DE EMPRESAS CONTÁBEIS DO SESCON-SP CERTIFICA 473 ORGANIZAÇÕES

PQEC: MARCA DE EXCELÊNCIA NO SETOR CONTÁBIL

ANDAR CAMBALEANTE
Comércio de calçados tem queda no trimestre

Variação da vendas de calçados e vestuário, em%

Fonte: Abicalçados
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13%
foi a queda nas vendas no
primeiro trimestre

8,4milhões
foi o número de pares
exportados em abril

Desdeocomeçodestemês,
tramita em comissão da Câ-
maraemregimedeurgência
umprojetode leique institui
otrabalhointermitente,uma
das demandas da Unecs,
uniãodeseteentidadesdose-
tor de serviços e comércio.
Elespedemqueprofissio-

nais possam ser pagos por
horas ou dias trabalhados.
“Nossosetorexigeflexibi-

lidade”,dizPauloSolmucci,
diretor da entidade. “A ne-
cessidade de funcionários
varia muito.” A ideia, diz
ele, é aprovar a medida an-
tes da Olimpíada.
Na gestão petista, a pau-

ta foi barrada por centrais
sindicais como a CUT, que
afirmaqueoprojetoabrees-
paço à precarização das
condições de trabalho.

abA22 mercado H H H Domingo, 15 DE mAio DE 2016

HORADO CAFÉ

A rede Kinoplex deve ter-
minar este ano commais 19
salas de cinema, no Rio de
JaneiroeemNovaIguaçu(na
Baixada Fluminense), com
aporte de R$ 48milhões.
“Aexpansão foi decidida

há cerca de três anos”, diz
LuizSeverianoRibeiro,pre-
sidente e neto do fundador
dogrupo. “Agenteplaneja-
va mais salas, mas alguns
shoppings vão ter de atra-
sar nas inaugurações.”

Acrisetambémsefazsen-
tir nas escolhas do consu-
midor.“Filmesdeapelome-
diano sofrem.Oespectador
não deixa de ver um longa
aguardado, como ‘Capitão
América’, mas abre mão de
títulosmenos conhecidos.”
A rede percebeu, no en-

tanto,umaumentodepúbli-
co de 15% às quintas-feiras,
no primeiro bimestre deste
ano em relação ao mesmo
período de 2014, quando as

estreias voltaram a ocorrer
nesse dia da semana.
“Ajudoumuito no plane-

jamento.Seumfilmevaimal
na estreia, dá tempodemu-
dá-lo para uma sala menor
na sexta-feira, semcompro-
meter o fimde semana.”

249
são as salas ematividade

1.000
é o número de funcionários

SALA ESCURA

Vendas de calçadistas têm queda de
13% no primeiro trimestre, diz setor
O comércio de calçados

caiucercade 13%emvolume
no primeiro trimestre em re-
lação a igual período do ano
anterior. A retração registra-
da em março deste ano na
comparação com o mesmo
mêsde2015foimaior,de14%.
Os resultadosdo setor têm

sidonegativosdesde janeiro,
segundo a Abicalçados (que
representa as calçadistas).
O segmento só deve ver as

vendas melhorarem a partir
de novembro, aquecidas pe-
lo Natal e caso o efeito das
mudanças políticas na con-
fiança do consumidor já seja
perceptível, dizHeitor Klein,
presidente da entidade.
Tambémépossívelqueha-

ja uma recuperação das ven-
das no meio deste ano, com
oinverno,“maséumareação
incerta,porquedependerádo
rigor do climaedaquantida-
de de chuvas da estação”.
Se o mercado interno en-

saia passos mais tímidos, as
vendas ao exterior subiram.
Em abril, as empresas ex-

portaram 8,4 milhões de pa-

O Brasil é o país daAméri-
ca Latina com a maior con-
centraçãodehomensrespon-
sáveis por limpar a casa, se-
gundo pesquisa da Nielsen.
No país, 19% se ocupam dos
cuidadosdomésticos, contra
12% damédia da região.
Asfaxinasdomésticastam-

bémtêmcomeçadoasermais
compartilhadas entre asbra-
sileiras e os brasileiros. A di-
visãodeobrigaçõesocorreem
22% dos lares nacionais —
bem acima da média dos la-
tinos, que é de 12%.
Emordemdeprioridade, o

consumidorbrasileiro costu-
ma optar por produtos mul-
tiúso (66%), desinfetantes
(60%), fáceis de usar (59%)
ouque tenhamuma fragrân-
cia específica (57%).
Cercade30milpessoas,de

63 países, foram ouvidas.

24,8%
foi o crescimento nas
vendas dos limpadores de
cozinha no Brasil, em 2015

12%
é o número de homens latinos
que dizem ser responsável pela
maior parte da limpeza da casa

FAXinA
ComPARTiLHADA

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

d com FELIPE GUTIERREZ, DOUGLAS GAVRAS e TAÍS HIRATA

FILA No NoVo goVeRNo
EXPECTATiVAS Do SEToR DE SERViçoS

HoRA TRABALHADA

res, por US$ 69 milhões
(R$241,7milhões)—números
superiores tanto em volume
(11,7%) quanto em valor
(0,8%) em relação a 2015.
“A desvalorização do real

deveria ter causado um im-
pactomaior nas exportações
até agora, mas temos boas
perspectivas de ganhar mer-

cado nos Emirados Árabes e
emalgunspaíses latinos, co-
mo Chile, Colômbia e Peru.”
NaBibiCalçados,asvisitas

aos vizinhos latinos têm sido
mais frequentes, segundo o
presidente Marlin Kohl-
rausch. “Com esse câmbio,
projetamos exportar 30% da
produçãoatéofimdesteano.”

Marcos Michael - 16.mar.2012/Folhapress

Luiz Severiano Ribeiro,
presidente da rede
de cinemas, no Rio

do “Financial tiMes”

Aquele era um momento
típicodeCarlosGhosn. Impe-
cavelmente vestido e extre-
mamente confiante, o presi-
dente-executivo da aliança
Renault-Nissanrecebiacheio
de entusiasmo o novo mem-
bro da família: a Mitsubishi.
Ao ladodele,naquinta-fei-

ra (12), estava um cansado
Osamu Masuko, presidente-
executivodaMitsubishi,que,
apósumamaratonadenego-
ciaçõescomGhosn,chegoua
um acordo que prevê que a
Nissan vai injetar US$ 2,2 bi-
lhõesnamontadora japonesa
para ajudá-la a sobreviver ao
recém-descoberto escândalo
demanipulação de dados de
economia de combustível.
Oacordo foi aplaudidope-

los investidores da Mitsubi-

shi,que logocompararam-no
àchegadadeGhosnàNissan,
em 1999, para salvá-la do co-
lapso. “NaNissan, eu eraum
piloto semguia”,disseoexe-
cutivo. “Agora, já temosuma
referência:ativossuficientes,
conhecimentos, know-how,
experiênciaeboavontadede
ambos os lados para as coi-
sas funcionarem.”
Se for bem-sucedido o

acordo que prevê a compra
de 34% da Mitsubishi pela
Nissan, a aliança terá uma
venda global de 9,6 milhões
de veículos, encostando nos
cercade10milhõesvendidos
pelas três gigantes: Toyota,
Volkswagen e GM.
“No Japão, Ghosn é o sal-

vador da Nissan e um presi-
dente-executivo estrangeiro
bem-sucedido.Mas,nocená-
rio global, a Renault-Nissan

Salvadordemontadorasapostagrandeepõe imagememxeque
Carlos Ghosn, brasileiro que comanda Renault e Nissan, faz jogada de risco com aquisição de parte da japonesaMitsubishi

toshifumi Kitamura - 12.mai.2016/aFP

Carlos ghosn e osamuMasuko (ao fundo), daMitsubishi

nãoestáentreas trêsmaiores
montadoras. Agora ele tema
chance de chegar lá”, afir-
mou Jochen Legewie, chefe
no JapãodaconsultoriaCNC.
Aexpansãodo impériopo-

de ajudar Ghosn, 62, a atin-
gir suasambições,maséuma
aposta arriscada, que pode
manchar seucurrículona in-
dústria automobilística.
Filho de pais libaneses e

nascidonoBrasil, elepassou
18 anos naMichelin antes de
ser contratado em 1996 por
Louis Schweitzer, então pre-
sidente-executivodaRenault.
Trêsanosdepois, foienvia-

do ao Japão para recuperar a
Nissan. Ele alcançou o obje-
tivo, que serviu como tram-
polimparamaissucesso.Nos
últimos 11 anos, ele é oúnico
executivo a comandar duas
montadoras —é presidente-

executivo da Nissan desde
2001edaRenaultdesde2005.
Não que a aliança franco-

japonesa seja um paraíso.
A Renault tem 43,4% de

participação na Nissan e, na
prática, poder de veto sobre
amontadora. JáaNissannão
tem direito a voto na france-
sa, mesmo tendo 15% das
ações—oque é uma fonte de
tensão na parceria.
Ghosn tem um relaciona-

mento difícil com o governo
francês, que é o maior acio-
nistadaRenault (comfatiade
19,7%) e pode ter influência
sobre a Mitsubishi.
Para o executivo, porém,

não dava para desperdiçar a
chancedecomprarumpeda-
ço da Mitsubishi a preço de
banana. “Vocênãoescolheo
momento”, disse. “As opor-
tunidades acontecem.”

O QUE O SETOR QUER
Demandas das empresas de serviços e comércio

Fonte: Unecs

> Instituição do contrato
de trabalho intermitente

> Simplificação tributária

> Regulação de meios de
pagamento por cartão,
commelhores prazos de
reembolso e juros mais
baixos

Raio-x Unecs
7 associações de comér-
cio e serviços integram a
união, entre elas, de
supermercados, atacadis-
tas, lojistas de shoppings,
bares e restaurantes

9,91 milhões
postos de trabalho
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Abicalçados vê retomada em 

doses ‘homeopáticas’

À frente do Conselho Deli-

berativo Abicalçados desde 

o final de abril, o empresário 

Rosnei da Silva aposta em 

uma retomada “em doses 

homeopáticas” do consumo 

interno. Além do controle da 

inflação, Silva, que é diretor 

administrativo-financeiro da 

Calçados Bibi, de Parobé, con-

ta com o fim da instabilidade 

política para que investidores 

e consumidores percam o 

medo e, com isso, o cenário 

pare de piorar. No mercado 

externo, a perspectiva é mais 

animadora graças ao câmbio 

favorável. No primeiro tri-

mestre, segundo a Fundação 

de Economia e Estatística 

(FEE), as exportações do setor 

calçadista gaúcho cresceram 

37,5% em volume em relação 

ao mesmo período de 2015. 

Silva, porém, defende que o 

Brasil estabeleça mais acordos 

comerciais para manter a 

assiduidade dos embarques.
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Conselho Deliberativo

Calçadistas apostam em 

aumentar mais a exportação 

nos próximos meses

A exportação ainda é a 

aposta dos calçadistas 

para manter a trajetória de 

recuperação. O setor passou 

por um período complicado, 

com 14 meses consecutivos 

de queda na produção. O 

pior período foi em outubro/

novembro do ano passado. 

Mas o Rio Grande do Sul 

fechou os primeiros quatro 

meses do ano com saldo po-

sitivo na balança comercial. 

O dólar em patamar alto está 

ajudando na retomada de 

mercados. - Pelos próximos 

três meses, a exportação 

de calçados deve crescer 

de 2,5% a 3%. - projeta o 

economista Marcos Lélis, 

consultor da Abicalçados. 

Argentina tirou as barreiras 

à importação de calçados, o 

que ajudou bastante. Estados 

Unidos também recuperam 

espaço entre os destinos do 

produto brasileiro.  

Exportações avançam 

11,7% em abril

As exportações de calçados 

cresceram 11,7% em abril ante 

igual mês do ano passado, 

totalizando 8,4 milhões de 

pares, informou ontem a Abi-

calçados. As vendas externas 

somaram US$ 69 milhões, alta 

de 0,8% na mesma compara-

ção. Entre janeiro e abril houve 

queda de 4,6% nos valores em 

comparação com igual perío-

do do ano passado, somando 

US$ 295,83 milhões. No 

primeiro quadrimestre foram 

embarcados 40,3 milhões de 

pares, alta de 2,7%. O presiden-

te executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, considera que 

a conjuntura econômica do 

País ainda dificulta a retomada 

das vendas para outros países. 

Para Klein, ainda é cedo para 

afirmar quando acontecerá a 

recuperação do setor. “No final 

do ano passado tínhamos 

expectativa de que esse cres-

cimento seria bem mais forte 

no início de 2016, mas não 

está sendo. O Brasil perdeu 

competitividade”, ressalta ele. 
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“CONSUMIDOR NO 
COMANDO” É UNANIMIDADE 
NA 20ª EDIÇÃO DO SNIC

ESPECIAL

A tese de que o consumi-

dor deve ser o centro das 

atenções para a comunicação 

das marcas em real time foi a 

tônica da 20ª edição do Semi-

nário Nacional das Indústrias de 

Calçados (SNIC), evento realiza-

do no dia 31 de maio pela Abi-

calçados na Unisinos, em São 

Leopoldo/RS. Uma plateia de 

empresários, estudantes e pro-

fissionais do setor ouviu atenta-

mente os conselhos proferidos 

em seis palestras com grandes 

nomes das áreas de comunica-

ção e marketing de marcas na 

era do instantâneo.

 Abrindo o dia de trabalho, 

Tatiane Maeda, professora e 

consultora de Marketing Digital 

e SAC,  falou sobre a importân-

cia do serviço de atendimento 

ao consumidor na era dos hi-

perconectados. Apontando da-

dos que demonstram que 83% 

dos consumidores brasileiros 

já compraram pela internet, a 

especialista ressaltou que não 

existe fidelização na rede mun-

dial de computadores. “Os con-

sumidores, de uma maneira 

geral, não hesitam em mudar 

de marca quando insatisfeitos”, 

comentou, ressaltando que o 

fato torna ainda mais importan-

te a comunicação assertiva no 

mundo virtual. Para Tatiane, no 

mundo contemporâneo, é pre-

ciso de agilidade no tratamento 

com o consumidor, sendo que 

o atendimento unilateral per-

deu o sentido. Por outro lado, a 

comunicação via internet deve 

ser inteligente, próxima ao con-

sumidor, mas sempre de forma 

pensada e estratégica. Ela citou 

o caso do Bar Quitandinha, na 

Vila Madalena, em São Paulo/

SP. Com 25 anos de atuação, 

o estabelecimento foi alvo de 

uma enxurrada de reclamações 

via rede social em fevereiro de 

2016, época em que uma cliente 

publicou um relato de assédio 

no Facebook com grande re-

percussão. No caso, o Bar não 

demorou para fazer uma mani-

festação, mas a fez de manei-

ra desastrada, questionando o 

posicionamento da cliente, o 

que gerou revolta por parte da 

comunidade on-line. “As pesso-

as passaram a questionar quem 

estava por atrás do perfil do es-

tabelecimento, pois foi realizada 

uma comunicação simplista que 

acabou abalando a reputação 

do Bar”, lembrou.

 Segundo Tatiane, para evi-

tar problemas como o ocorrido 

em São Paulo, é preciso, acima 

de tudo, conhecer o consumidor, 

fazer um raio X do mesmo e ado-

tar um posicionamento de marca 

que seja verdadeiro e ao mesmo 

tempo se comunique com esse 

público. “A gestão do SAC deve 

estar muito alinhada com o posi-

cionamento da marca”, frisou.

 

Dados

A análise dos dados foi tema da 

segunda palestra do dia. Condu-

zida pelo cientista de dados Ricar-

do Cappra, a exposição tratou da 

importância da geração de dados 

para a potencialização da comu-

nicação e marketing da marca. 

Porém, mais do que ter informa-

ção, é preciso saber interpretá-la 

e a usar de forma assertiva. O pa-

lestrante brincou que é um “tor-

turador de dados”. “Se torturarmos 

os dados, eles confessarão algo 

importante”, diz.  

Segundo ele, o grande de-

safio das marcas, neste contex-

to, é organizar as informações, 

cruzando-as para criar peças de 

comunicação eficazes. “Mais de 

60 milhões de pessoas acessam 

a internet diariamente no Brasil. 

É importante conhecer esse pú-

blico, verificar o comportamen-

to do mesmo em tempo real”, 

acrescentou Cappra. Segundo 

ele, é fundamental que a marca 

tenha uma central de informa-

ções para abastecer o marketing. 

“Hoje, uma ferramenta de moni-

toramento social sai a partir de 

R$ 300”, concluiu o cientista.

 

Micro-momentos

Encerrando o ciclo de palestras 

da manhã, a Mestre em Comu-

nicação Digital e pesquisadora 

Daniele Rodrigues falou sobre 

a comunicação em real time e 

os micro-momentos decisivos 

de consumo. Para ela, é funda-

mental que a marca coloque 

a comunicação em contextos 

relevantes para o consumidor. 

“Para isso é preciso entender o 

jogo do consumidor, quais as 

suas necessidades e o timing das 

mesmas”, destacou. Segundo ela, 

no entanto, 80% da informação 

para a operação em real time 

está pronta, sendo que apenas 

20% é imprevisível. “Desta forma, 

a marca pode identificar o com-

portamento e traçar o planeja-

mento de marketing com ante-

cedência”, afirmou Daniele.

 

Indiretas

No início da tarde foi a vez das 

formadoras de opinião do site 

Indiretas do Bem. Ariane Freitas 

e Jéssica Grecco contaram a 

história da plataforma, que co-

meçou como uma brincadeira 

no Facebook em 2012. Hoje são 

mais de 7,5 milhões de fãs e um 

projeto que já comercializou 

80 mil livros. “O nosso projeto 

foi pautado pela comunidade 

e nasceu a partir de marcações 

de posts que fazíamos no Fa-

cebook, de maneira totalmen-

te espontânea”, contou Jéssi-

ca. Segundo ela, o sucesso do 

case é prova de que é preciso 

conhecer o público com que 

se relaciona e sempre estar em 

contato com ele, instigando 

conversas e questionamentos 

em real time.

“O ao vivo é rei”

O tema foi tratado pelo gestor de 

Mídias Sociais da TV Globo, Car-

los Alberto Ferreira. Contanto a 

história do departamento, criado 

em 2008, o gestor falou sobre a 

“eventificação” dos programas da 

emissora, o que tem agradado o 

espectador e criado um engaja-

mento cada vez mais forte nas 

redes sociais. “A nossa missão é 

promover interatividade e afeto 

com o público”, contou. Citando 

cases que resultaram no cres-

cimento orgânico do perfil da 

emissora, Ferreira elencou ações 

que trazem os bastidores da 

TV para o dia a dia das pesso-

as. Segundo ele, a estratégia de 

agendamento de conteúdo já 

não funciona mais. “Antigamen-

te trabalhávamos com agenda-

mento, mas as pessoas sentiam 

falta de alguém por trás da rede 

social”, recordou. 

A partir da nova estratégia 

de comunicação, segundo ele, 

o perfil da Globo passou de 16 

milhões de interações, em 2013, 

para 135 milhões de interações 

no ano passado. “Humanizamos 

a comunicação e hoje somos o 

4º maior perfil de canal de TV do 

mundo”, destacou Ferreira.

 

Blogs

Encerrando o ciclo de palestras, a 

formadora de opinião e escritora 

Cris Guerra contou a sua trajetó-

ria de vida até o reconhecimento 

nacional, trazendo a importância 

da transparência e honestida-

de na comunicação das marcas. 

Criando o blog “Para Francisco” a 

partir de uma tragédia pessoal – 

Cris perdeu o marido grávida de 

seu filho Francisco -, a escritora 

transformou um espaço terapêu-

tico de assimilação do luto em 

uma ferramenta de comunicação 

poderosa. Bem humorada, a co-

municadora emocionou a plateia 

com uma história de perseveran-

ça, que irá virar filme em breve.

Listando dicas de sucesso 

para a comunicação da marca, 

Cris ressaltou que o fundamen-

tal é “ser de verdade”. Para ela,  

“os blogs de moda atuais pare-

cem mais revistas, com pessoas 

perfeitas demais”. “É preciso não 

perder a conexão com a realida-

de, pois as pessoas percebem. A 

verdade eleva o nível de envolvi-

mento dos seguidores”, disse.

O 20º SNIC foi uma promo-

ção da Abicalçados que teve o pa-

trocínio de Braspress, Sicoob Eco-

credi, Francal e Couromoda, apoio 

da Unisinos e curadoria da Share.
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SICC termina com vendas em alta e expectativas superadas

Meeting CICB de Sustentabilidade: em 
pauta, substâncias restritas e certificações 

Simpósio de Biomecânica analisou
nanotecnologia e conforto

Os dias 23, 24 e 25 de maio aqueceram a fria Serra Gaúcha. 

Isso porque, durante os três dias, nos pavilhões do Serra 

Park, em Gramado/RS, aconteceu a 25ª edição do Salão In-

ternacional do Couro e do Calçado (SICC). Expositores e 

lojistas comemoraram os bons resultados, e acreditam em 

mais pedidos nos próximos dias motivados pelos conta-

tos realizados no evento. A feira sediada em Gramado/RS 

já tem data marcada para o ano que vem. Os pavilhões do 

Serra Park reabrem para o evento nos dias 22, 23 e 24 de 

maio de 2017.

Considerada uma feira histórica, por marcar a realização 

de 25 edições do SICC, o evento superou dificuldades para se 

consolidar ao longo dos anos. Para o diretor da Merkator Feiras 

e Eventos, promotora da feira, Frederico Pletsch, o SICC atingiu 

um ponto de maturidade. “Fomos crescendo a cada ano. Hoje 

nos perguntamos se devemos seguir crescendo. Acredito que 

agora vamos apenas ir qualificando ainda mais a feira, atraindo 

cada vez mais os grandes compradores do varejo e seguindo 

com a receita de oferecer opções variadas de expositores que 

representam as marcas e produtos que são objetos de desejo 

dos consumidores. Não sei se somos a maior ou a melhor feira 

do País, mas somos uma das mais importantes da América La-

tina”, reforça o organizador.

Esta edição também foi marcada por vendas de entre-

ga rápida. Ao mesmo tempo que apresentou ao mercado as 

coleções de primavera-verão, mostrando o que será moda 

no Brasil na estação quente e fechando os primeiros pedidos 

dessas coleções, o SICC ainda foi responsável pela comercia-

lização de produtos de inverno para lojistas que já estavam 

com os estoques em baixa. “Há pelos menos três edições 

isso tem acontecido. Nesse ano, com o frio chegando cedo 

inclusive na região Sudeste do País, o lojista precisou repor 

estoques imediatamente e veio à feira para comprar também 

produtos de inverno. Esse duplo movimento reforça a impor-

tância da feira como lançadora de moda e lugar de fecha-

mento de pedidos e parcerias”, ressalta Pletsch.

 

Abicalçados

A entidade calçadista participou do evento com mais uma 

edição do Projeto Comprador VIP, que nesta oportunidade 

trouxe compradores dos segmentos feminino, masculino e 

infantil do grupo Falabella da Argentina. Leia a matéria com-

pleta na página 6 do informativo. 

A lotação máxima do salão de eventos do 

IBTeC , em Novo Hamburgo/RS, para a re-

alização do Meeting CICB de Sustentabili-

dade, no dia 17 de maio, não deixa dúvidas 

sobre a relevância dos temas substâncias 

restritas, certificação e sustentabilidade 

para as indústrias do couro e de calçados. 

Com duas palestras sobre estes assuntos, 

o evento foi uma plataforma de apresenta-

ção das tendências mundiais e exposição 

de ideias para o aprimoramento e desta-

que das empresas brasileiras neste campo, 

tanto no mercado interno como nas ex-

portações. A realização foi do Centro das 

Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) 

e do Instituto Brasileiro de Tecnologia do 

Couro, Calçados e Artefatos (IBTeC).

O Meeting CICB de Sustentabili-

dade foi um evento dirigido às empre-

sas calçadistas que têm o couro como 

matéria-prima principal e também cur-

tumes. As palestras foram do professor 

Valdir Soldi (substâncias restritas) e de 

Álvaro Flores (certificação). Substâncias 

com potencial para danos à saúde hu-

mana e ao meio ambiente foram apre-

sentadas por Soldi, com ênfase aos limi-

tes que determinados países e marcas 

toleram para cada uma delas. 

A Certificação de Sustentabilidade 

do Couro Brasileiro (CSCB) foi apresenta-

da por Álvaro Flores, desde o seu desen-

volvimento até o panorama atual – com 

12 dos maiores curtumes brasileiros em 

fase de certificação. Como explicou Flo-

res, trata-se de um programa construído 

em conjunto com o Sistema Brasileiro 

de Acreditação (SBA), ABNT e Inmetro, 

contemplando 173 indicadores em crité-

rios como consumo de água e energia, 

substâncias restritas, desempenho pro-

dutivo, gerenciamento de resíduos, rela-

ção com colaboradores, entre outros. O 

CSCB é um programa inédito no mundo 

por contemplar as dimensões econômi-

ca, ambiental, social e de gestão da sus-

tentabilidade. O programa é promovido 

pelo CICB, devendo ser um marco para 

toda a cadeia do couro e do calçado, 

com reconhecimento de compradores e 

consumidores finais.  

O presidente-executivo da Abicalça-

dos, Heitor Klein, abordou a importância 

do envolvimento de toda a cadeia produ-

tiva nestes temas – frisando a questão dos 

produtos importados vendidos no Brasil 

– e prometeu levar a pauta à reunião do 

conselho da entidade. “Precisamos traba-

lhar em conjunto, criando um movimento 

na sociedade”, disse. 

Durante os dias 27 e 28 de abril, o IX Simpósio 

Brasileiro de Biomecânica do Calçado, reali-

zado pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia 

com Couro, Calçados e Artefatos (IBTeC) em 

parceria com a Universidade Feevale, anali-

sou com pesquisadores, designers, técnicos 

de desenvolvimento e empresários do setor 

coureiro-calçadista os avanços tecnológicos 

em materiais e processos para a produção 

de calçados com conforto.

Entre os palestrantes internacionais, o 

alemão Ewald Hennig, doutor em Saúde e 

Educação Física, falou sobre “Métodos e re-

sultados de pesquisas em calçados de cor-

rida e futebol”. Hennig foi um dos respon-

sáveis pelo desenvolvimento das chuteiras 

usadas pelo jogador Crsitiano Ronaldo, do 

Real Madrid. O cientista mostrou como mé-

todos biomecânicos são essenciais para o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de 

calçados esportivos, e apresentou tecnolo-

gias de medição para a produção de calça-

dos para a prática de corrida e futebol. 

O impacto da nanotecnologia em vá-

rios setores industriais, com o surgimento de 

novos materiais, novas propriedades e novas 

soluções, foi o tema da palestra do doutor em 

Química e professor do Instituto de Química 

da Unicamp, Oswaldo Luiz Alves. O que vem 

sendo feito para criar novas soluções em na-

nomateriais para modificar o desempenho, 

o peso e a durabilidade dos calçados foi um 

dos aspectos abordados na palestra. A expec-

tativa do professor é de que a  partir de 2018 

teremos inovações radicais a partir de nano-

sistemas.  Algumas experiências já vem sendo 

feitas em alguns laboratórios do mundo.

Para o setor calçaista, o palestrante vê 

a possibilidade de substituição do couro 

por novos materiais, feitos a partir de nano-

compósitos. Também existe a possibilidade 

do surgimento de elementos de conforto 

nestes materiais, como barreira contra umi-

dade, elementos térmicos, inibidores do 

crescimento de microrganismos, proteção 

contra o calor, calor e frio.

Para a matéria-prima couro, o professor 

prevê o surgimento de produtos que melho-

rem processos de curtimento, com acaba-

mento a partir de nanopartículas que agem 

como antibactericidas, por exempolo, além 

de propriedades de autolimpeza, tudo a par-

tir da nanotecnologia.

O couro e os materiais que substituem 

o couro poderão ainda ter acabamentos 

com propriedades oleofóbicas (que repe-

lem o óleo que venha a cair sobre a super-

fície do calçado), ou ter sistemas antibac-

terianos, evitando o cheiro nos calçados e 

nas roupas de couro. 

MODA CO PREPARA LANÇAMENTO DE 
DESAFIOS PARA A COMUNIDADE DE DESIGN

E m vias de lançar os novos desafios de 

design na Moda Co, a plataforma de 

inovação aberta realizada pela Abicalçados 

em parceira com a Apex-Brasil, já conta 

com quatro marcas confirmadas. O intuito 

é aproximar talentos de design da indústria 

calçadista com desafios reais na criação de 

novos produtos. A iniciativa, que abrirá para 

recebimento dos trabalhos dos designers na 

primeira quinzena de junho, já conta com 

as marcas Plugt, Perlatto, Usthemp e Werner.

O consultor de Design Estratégico da 

Abicalçados, Dario Henke, ressalta que os 

desafios para a criação de produtos ino-

vadores partem de marcas de segmentos 

diferentes, o que enriquecerá ainda mais 

a iniciativa. “As marcas participantes da 

Moda Co nos deixaram muito satisfeitos, 

por serem marcas com viés inovador e 

abrangerem segmentos diferentes”, avalia.

 O próximo passo é elaborar os briefings 

e lançar os desafios para o recebimento das 

propostas dos designers. A iniciativa prevê 

a premiação de R$ 2,5 mil por marca.  

Qualificação

O consultor da Abicalçados destaca que, no 

ano passado, foram mais de mil designers 

participantes, número que deve se repetir  

nesta edição, mas com maior qualificação 

dos trabalhos apresentados. “No ano passa-

do, como era um projeto piloto, os desig-

ners ainda estavam assimilando a iniciativa. 

A partir dessa edição, certamente, teremos 

uma maior qualificação e assertividade nos 

trabalhos apresentados”, projeta.  

Henke destaca que a plataforma tem 

o objetivo de implementar um sistema de 

inovação aberta capaz de conectar desig-

ners e profissionais de pesquisa e desenvol-

vimento com as indústrias de calçados. “O 

objetivo é facilitar o acesso dos designers à 

indústria e vice-versa. A cocriação ainda é 

um conceito relativamente novo no Brasil, 

mas é fundamental para o desenvolvimento 

de setores com forte ligação no design, caso 

do calçadista”, complementa o consultor.

 

Moda Co

Na plataforma www.modaco.cc as empre-

sas postarão seus desafios a partir da pri-

meira quinzena de junho, quando passarão 

a receber, também de forma on-line, os 

trabalhos correspondentes.  Cada empresa 

inscrita escolherá o melhor trabalho, que 

terá uma premiação de R$ 1,8 mil. A inicia-

tiva prevê ainda a premiação “Comunida-

de”, na qual os designers inscritos votarão 

no melhor trabalho. O prêmio nesta cate-

goria será de R$ 700, totalizando R$ 2,5 mil 

por empresa para os trabalhos vencedores.

 Mais informações e inscrições pelo 

e-mail design@abicalcados.com.br ou te-

lefone 51 3594 7011.

ABINOTÍCIAS
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O setor calçadista brasilei-

ro – e boa parte do inter-

nacional – volta os olhos para a 

realização da 48ª Francal. Despe-

dindo-se do pavilhão de exposi-

ções do Anhembi, em São Paulo/

SP – em 2017 a feira se muda para 

o Expo Center Norte- , a mostra 

reunirá algumas das principais de 

calçados, bolsas e acessórios en-

tre os dias 26 e 29 de junho. 

O presidente da Francal, Ab-

dala Jamil Abdala, ressalta que a 

recuperação do setor passa pela 

Francal, por ser a feira que lança 

oficialmente as coleções para a 

maior temporada de vendas de 

calçados do Brasil, a primavera-

-verão. “Estamos bastante con-

fiantes para mais esta edição, es-

pecialmente porque ela acontece 

num momento de retomada da 

confiança de fabricantes, investi-

dores e consumidores”, comenta. 

Para o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, a 

feira será um termômetro im-

portante para o ano de 2016, 

que apesar de não ter iniciado 

da maneira esperada, tende a 

esboçar uma recuperação com 

a possibilidade de resolução da 

crise política nacional. “A retoma-

da do setor calçadista brasileiro, 

certamente, passará pela Francal. 

Estamos otimistas, especialmen-

te em relação aos negócios in-

ternacionais que devem assumir 

uma relevância maior devido ao 

câmbio favorável e que nos per-

mite um preço mais competiti-

vo”, projeta o executivo. 

Investimentos

Neste ano, a Francal promoverá 

uma feira recheada de atrações, 

com conectividade, inspiração, 

inovação e muito conteúdo de 

moda. Abdala ressalta que a  

nova proposta é reflexo de um 

trabalho de modernização cons-

tante do evento para acompa-

nhar o dinamismo da moda, o 

mundo digital e as tendências de 

mercado. “Vamos oferecer uma 

nova experiência de feira, mais 

dinâmica, prazerosa e com mui-

to conteúdo de alta qualidade, 

que aliado aos negócios, vai ge-

rar melhores resultados”, diz. 

Ações

A Arena Verão 2017, palco dos 

grandes acontecimentos da Fran-

cal, localizada no coração da feira, 

é uma das novas ações propostas 

neste ano. Espaço múltiplo, com 

arquitetura arrojada, abrigará o 

Fórum Francal, uma das princi-

pais atrações da feira, que trará 

nesta edição três top speakers.  

Walter Rodrigues, consultor do 

Núcleo de Design da Assintecal; 

Cristina Lôbo, comentarista de 

política e economia da Globo-

news; e Bruno Astuto, jornalista 

e colunista de TV, irão falar sobre 

moda, economia e comporta-

mento. O mesmo espaço abriga-

rá uma dinâmica fusão de desfile 

e mostra de lançamentos que se 

fundem numa instalação ceno-

gráfica, para exibir um novo olhar 

da moda em movimento.

Além dos top speakers, ou-

tros 100 fast talks, distribuídos 

em quatro palcos inspirados em 

flores da estação mais quente do 

ano - Orquídea, Gerânio, Girassol 

e Tulipa –, acontecerão durante 

os quatro dias de evento. 

Neste ano, a Francal ocorre-

rá paralelamente à Fenin Fashion 

Verão SP, feira de confecções que 

será interligada à mostra calça-

dista no pavilhão de exposições 

do Anhembi.

Abicalçados

A Abicalçados estará presente na 

Francal com ações de promoção 

comercial e de imagem, relacio-

namento e desenvolvimento. 

Uma das iniciativas da en-

tidade será o Projeto Compra-

dor VIP, que nesta edição levará 

compradores da Colômbia – 

Grupo Cueros Velez – e da Rús-

sia – Ekokika – para negociarem 

com os expositores do even-

to. Neste ano, repetindo o que 

foi realizado na Couromoda, a 

equipe da Abicalçados apoia-

rá ainda  o Projeto Comprador 

da Apex-Brasil, que traz para o 

Brasil compradores do Grupo La 

Moda, da Rússia. 

Além do Projeto Comprador 

VIP, a entidade promove mais 

uma edição do Projeto Imagem, 

que trará jornalistas de impor-

tantes veículos setoriais interna-

cionais: Serma (Argentina), Cue-

roAmerica (Argentina), Global 

Fashion (Espanha), Style America 

(Colômbia), Ars Arpel  (Itália), Fo-

toShoe (Itália), Moda Pelle (Itália) 

e Chausser  Magazine (França). 

Ambos os projetos são promovi-

dos através do Brazilian Footwear, 

programa de apoio às exporta-

ções de calçados mantido pela 

Abicalçados e Apex-Brasil. 

Informação

Com o objetivo de capacitar e 

desenvolver profissionais do setor 

calçadista, sejam eles do vare-

jo ou da indústria, a Abicalçados 

promoverá mais uma edição do 

Talk Shoe. A programação com-

pleta pode ser conferida no folder 

que acompanha o Abinforma.

No segundo dia da feira, 27, 

a Abicalçados promoverá a tra-

dicional coletiva de imprensa, 

às 11h30. 

RETOMADA DO SETOR PASSA PELA FRANCAL 

FRANCAL

Feira calçadista acontece entre os dias 26 e 29 de junho e traz uma programação intensa de moda e informação
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO ÀS  EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS,  
DESENVOLVIDO PELA ABICALÇADOS  EM PARCERIA COM A APEX-BRASILBRAZILIAN FOOTWEAR

Ao que tudo indica, a crise doméstica 

argentina não está sendo suficiente para 

frear as importações de calçados brasi-

leiros naquele país. Prova disso é a pre-

visão de compra de mais de US$ 370 mil 

em calçados brasileiros anunciada pela 

rede de lojas Falabella da Argentina, du-

rante o Salão Internacional do Couro e 

do Calçado (SICC), feira que aconteceu 

em Gramado/RS entre os dias 23 e 25 de 

maio. A participação dos hermanos foi 

viabilizada através do Brazilian Footwear, 

programa de incentivo às exportações 

do setor mantido pela Abicalçados e pela 

Apex-Brasil. 

Com três compradores, dos segmen-

tos de calçados femininos, masculinos e 

infantis, a rede de lojas argentina com-

prou, in loco, mais de cinco mil pares de 

calçados por US$ 50 mil, número que 

deve ser somado a mais de US$ 320 mil 

em negócios que ficaram alinhavados 

durante o evento. “Os compradores elo-

giaram as coleções apresentadas e apon-

taram a qualidade dos materiais, força de 

marca e certificação de conforto como 

grandes destaques”, resume a coordena-

dora de Promoção Comercial da Abical-

çados, Letícia Sperb Masselli. Segundo ela, 

o dólar valorizado permite que o calçado 

brasileiro alcance um preço mais compe-

titivo o que, somado à qualidade do pro-

duto, auxilia nas negociações. 

Mercado

Apesar da recessão econômica pela qual 

passa a Argentina, o novo governo de 

Maurício Macri tem aberto o mercado 

para os calçados brasileiros, possibilitando 

o aumento das exportações do produto 

para aquele país. Entre janeiro e abril, os 

hermanos importaram mais de 2 milhões 

de pares por US$ 25,73 milhões, 52% mais 

do que no mesmo período de 2015.

A primeira Missão de Prospecção no 

Emirados Árabes Unidos rendeu bons 

contatos com compradores e fornece-

dores e mostrou um cenário promissor 

para as empresas de calçados brasilei-

ras. Promovida pelo Brazilian Footwear, 

a ação aconteceu entre os dias 22 e 26 

de maio, nas cidades de Dubai e Abu 

Dabhi, com o objetivo de entender, in 

loco, o maior mercado de calçados en-

tre os países árabes, endossando o Es-

tudo Estratégico de Calçados realizado 

pela Abicalçados.

 Depois de cumprir uma agenda de 

encontros com grandes grupos com-

pradores, entre eles, Landmark Group, 

Shoe Mart, Jawad Business Group e 

Mostafawi Group, agências de relações 

públicas, consultores de matchmaking, 

organizadores de eventos, com o es-

critório local da Apex-Brasil e de reali-

zar visitas ao mercado local, a equipe da 

Abicalçados percebeu boas oportunida-

des para o calçado nacional. “Observa-

mos que o nosso produto já é percebido 

como de maior qualidade quando com-

parado à China e à Índia, e mais acessível 

em relação aos produtos italianos, sem 

perder em qualidade e design. Com isso, 

podemos ser bem competitivos”, comen-

ta Letícia Sperb Masselli, coordenadora 

de Promoção Comercial da Abicalçados.

 

Mercado

Maior importador de calçados entre os 

países árabes, os Emirados Árabes im-

portaram, em 2015, US$ 2,7 bilhões em 

calçados, sendo também um país con-

siderado reexportador de produtos para 

países vizinhos. 

Falabella fecha negócios no SICC Programa realiza missão aos 
Emirados Árabes Unidos

CALÇADISTAS BRASILEIROS EMBARCAM 
PARA MAIS UMA MISSÃO COMERCIAL RÚSSIA 

U m grupo de 25 marcas de calça-

do brasileiras estará em Moscou 

entre 6 e 8 de junho para a 4ª Missão 

Comercial Rússia, iniciativa que visa 

promover uma imersão estratégica no 

mercado do país. Nos três dias, o hotel 

Radisson Royal, localizado no centro 

da capital russa, será palco para a apre-

sentação das coleções primavera-verão 

das empresas participantes. A ação é 

desenvolvida pelo Brazilian Footwear, 

programa de promoção de exportações 

de calçados mantido pela Abicalçados 

em parceria com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimen-

tos (Apex-Brasil).

A Missão Comercial é parte da estra-

tégia de inserção de marcas brasileiras 

no país, iniciada em 2013 após realiza-

ção de um estudo de mercado e de uma 

Missão Prospectiva. Em 2015, a Rússia 

foi responsável por cerca de 3% do total 

das exportações do setor – o destaque, 

porém, fica por conta do valor agrega-

do do produto exportado para o país: o 

preço médio do par comercializado é de 

US$ 13, quase o dobro da média geral 

(US$ 7,7). “Os russos têm uma percep-

ção muito positiva do Brasil e do calça-

do brasileiro. Recentemente, o mercado 

tem buscado uma diversidade maior em 

relação ao material dos calçados impor-

tados, algo que o amplo mix de marcas 

brasileiras tem plenas condições de ofe-

recer”, declara Ruísa Scheffel, analista de 

Promoção Comercial da Abicalçados.

Agenda

Em Moscou, as marcas Rider, Ipanema, 

Grendha, Zaxy, Cartago, Vizzano, Beira Rio, 

Moleka, Molekinha, Modare, Sapatoterapia, 

Capodarte, Dumond, Itapuã, Kildare, Sollu, 

Jorge Bischoff, Loucos & Santos, Ferracini, 

Werner, Lia Line, Sua Cia, OFF Line, Pampili 

e Stéphanie Classic participarão de um Se-

minário Preparatório, visitas ao comércio 

local e três dias de rodadas de negócios, 

que incluem reuniões com compradores 

e distribuidores em um showroom ex-

clusivo das marcas. “O formato de Missão 

Comercial tem se mostrado muito efeti-

vo para o mercado russo. Com o apoio 

de uma empresa local de matchmaking, 

que realiza previamente um estudo apro-

fundado de cada uma das marcas parti-

cipantes, agendamos reuniões de negó-

cio que possibilitam encontrar parceiros 

e compradores locais interessados em 

cada tipo de produto ofertado pelas em-

presas”, afirma Ruísa.

 

Promoção de imagem

Paralelamente ao showroom, no dia 6 de 

junho, será realizada também uma ação de 

relacionamento entre as marcas calçadis-

tas brasileiras e formadores de opinião lo-

cais. O Photocall é uma oportunidade para 

que jornalistas, blogueiros e demais in-

fluenciadores conheçam e interajam com 

os produtos e representantes das marcas 

participantes, produzindo imagens que 

mais tarde serão utilizadas para divulgação 

nos meios de comunicação russos. 

Hora de retomar o calendário 
internacional com a Expo Riva Schuh 
Depois de um início de ano movimentado, com uma parti-

cipação que superou as expectativas, os expositores brasi-

leiros retornam à Expo Riva Schuh para abrir, a temporada 

internacional de primavera-verão 2017. Ao todo 24 empre-

sas nacionais apresentam as coleções de suas 41 marcas na 

mostra que ocorre na cidade italiana de Riva Del Garda entre 

os dias 11 e 14 junho. A participação brasileira conta com 

o apoio do programa Brazilian Footwear, desenvolvido pela 

Abicalçados e pela Apex-Brasil.

Considerada um termômetro para a estação, por ser a 

primeira plataforma internacional do semestre, a Expo Riva 

Schuh recebe 1,3 mil marcas expositoras provenientes de 

40 países e mais de 12 mil visitantes de 100 países. “É uma 

plataforma que nos ajuda a sentir como está o mercado e 

como estão as coleções dos expositores, além de ser con-

siderada hoje como uma das principais mostras do setor 

em termos de volume de negócios, pois recebe muitos dis-

tribuidores”, destaca Ruisa Scheffel, analista de Promoção 

Comercial da Abicalçados.

A expectativa, segundo Ruisa, é superar os números 

obtidos na edição de junho do ano passado, quando as 23 

marcas brasileiras expositoras comercializaram quase 213 

mil pares de calçados por US$ 3,3 milhões, com a projeção 

de exportar mais US$ 17 milhões nos seis meses subse-

quentes à feira. “Estamos apoiando uma delegação brasileira 

superior à de junho de 2015, com três novos expositores, 

Vulcabras Azaleia, Grupo Mould e Suzana Santos. Com isso 

e com a sinalização de retomada das nossas exportações, 

motivada pelo dólar em patamares mais elevados, apesar da 

volatilidade cambial, estamos esperando negócios superio-

res, que ajudem ainda mais na recuperação do setor”, co-

menta a analista.

Participam da Expo Riva Schuh as marcas Bibi, Klin, 

Werner, Andacco, Carrano, Madeira Brasil, Piccadilly, Lilybi, 

Pegada, Cecconello, Vizzano, Beira Rio, Moleca, Molekinha, 

Modare, Capodarte, Dumond, Usaflex, Tabita, Pampili, 

Cravo & Canela, Jorge Bischoff, Loucos & Santos, Ramarim, 

Comfortflex, Whoop, Sollu, Stéphanie Classic, Sauter, Kidy, 

Capelli Rossi, Indiana, Azaleia, Dijean, Opanka, Boaonda, 

Cherry by Boaonda, Lais Romani, Suzana Santos, Renata 

Mello, e Art’s Brasil.
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PICCADILLY DÁ MAIS UM PASSO RUMO À SUSTENTABILIDADE

Exportações de calçados aumentam em abril

Grupo Itapuã Calçados completa 60 anos 

C om uma produção cada vez mais sustentável, 

a A.Grings (Piccadilly), de Igrejinha/RS, recebeu 

na noite de entrega do Prêmio Direções, a certificação 

do Programa Origem Sustentável com o selo Prata. A 

técnica em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, 

Morgana Marca, que recebeu a cerificação das mãos 

do presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, 

e da superintendente da Assintecal, Ilse Guimarães, 

destaca que a empresa vem adotando ações de pre-

servação ao meio ambiente. 

“O fato de a empresa ter seu grau de maturidade 

em relação à sustentabilidade, avaliado e certificado 

por organização de renome internacional, dentro de 

um programa criado por entidades respeitadas, creden-

cia ela a comunicar e gerar valor, pois terceiros confiá-

veis comprovam o seu compromisso com a sustentabi-

lidade”, comemora Morgana.

Morgana conta que a companhia criou um Comitê 

de Sustentabilidade, contando com o auxílio contínuo de 

diversos colaboradores de setores diferentes, como RH, 

Compras, Custos, Departamento Técnico, Administrativo, 

Segurança do Trabalho, Qualidade, Marketing e Contro-

ladoria. “Cada setor é responsável pela implementação e 

controle de diversas ações, cujo objetivo é garantir que 

o produto final cause o mínimo de impacto negativo, e 

o máximo de impacto positivo nos âmbitos econômico, 

social, ambiental e cultural”, conta.

Entre as ações implementadas pela empresa gaú-

cha, está a realização de campanhas e programas so-

cioambientais entre colaboradores, clientes e fornece-

dores; a manutenção de um ambiente limpo e seguro; 

o uso racional de água, energia elétrica e combustível; 

o maior controle da origem da matéria-prima; o con-

trole do consumo de Produtos Químicos;  o suporte 

a projetos socioambientais; o contínuo investimento 

em P&D; a destinação final ambientalmente correta 

para todos os resíduos gerados; e o uso de embala-

gens recicláveis.

Lançado em 2013, o Programa Origem Sustentável 

é uma iniciativa conjunta da Abicalçados e Assintecal, 

em parceria com o Laboratório de Sustentabilidade da 

USP e o Massachussetts Institute of Technology (MIT). 

A certificação, que segue a escala Branco, Bronze, Prata, 

Ouro e Diamante, reconhece as empresas brasileiras de 

componentes e calçados que já incorporaram a susten-

tabilidade em seus processos.

No dia 17 de maio, o Grupo Itapuã Calça-

dos completou 60 anos de história. Para 

celebrar a marca, a empresa realizou um 

evento para funcionários que contou 

com a presença da modelo e atriz Gian-

ne Albertoni, que há três anos representa 

a marca em campanhas publicitárias, e do 

ex-tenista Gustavo Kuerten. A grande festa 

aconteceu em Guarapari/ES, no comple-

xo Multiplace Mais, na praia de Meaípe. 

Durante a comemoração, Guga palestrou 

para os colaboradores e dezenas de convi-

dados entre patrocinadores, fornecedores, 

amigos e parceiros.

Apesar do momento difícil pelo qual 

passa o país, a Itapuã Calçados fez ques-

tão de celebrar suas conquistas. A energia 

positiva desse momento especial é com-

bustível importante para motivar o gru-

po que irá conduzir a empresa para um 

futuro que, espera-se, seja tão promissor 

quanto foi a trajetória percorrida até aqui. 

“Esperamos poder comemorar mais 60 

anos com nosso pessoal comprometido 

a entregar bons produtos e a prestar o 

melhor serviço às famílias que são nossos 

clientes”, afirmou o presidente do Grupo, 

Marconi Matias dos Santos.

Depois de três quedas consecutivas em relação com os mesmos me-

ses do ano passado, as exportações de calçados podem estar en-

trando na rota da esperada recuperação. O dólar em patamares mais 

elevados, apesar da volatilidade cambial, já mostra efeitos - ainda 

modestos - nos embarques. No mês de abril, os calçadistas expor-

taram 8,4 milhões de pares por US$ 69 milhões, números superiores 

tanto em pares (11,7%) quanto em valores (0,8%) em relação ao mês 

quatro de 2015. Com isso, no quadrimestre, os exportadores somam 

40,26 milhões de pares exportados por US$ 295,83 milhões, resultado 

2,7% superior em pares e 4,6% inferior em valores na relação com 

igual período do ano passado.

 A recuperação em mercados importantes para o calçado verde-

-amarelo é outro fato que permite projetar um ano melhor além-fron-

teiras. Principal destino do produto nacional desde as primeiras expor-

tações, na década de 70, os Estados Unidos importaram 4,47 milhões 

de pares por US$ 65,66 milhões nos quatro primeiros meses de 2016, 

números 22% superiores em volume e 17,5% maiores em dólares na 

relação com igual ínterim do ano passado.

Já a Argentina, que recuperou o segundo posto entre os destinos 

em 2016, registrou incremento de 102% nas compras de calçados, pa-

gando 52% a mais pelos produtos nos quatro primeiros meses. Entre 

janeiro e abril, os hermanos importaram mais de 2 milhões de pares 

por US$ 25,73 milhões.

O terceiro destino no quadrimestre foi a França, para onde foram 

exportados 4,23 milhões de pares por US$ 19 milhões, queda de 0,1% 

em volume e incremento de 1,8% em dólares na relação com igual 

período do ano passado.

 

Importações

O dólar em patamares mais elevados também tem influenciado as 

importações. Entre janeiro e abril, entraram no País 9,53 milhões de 

pares, pelos quais foram pagos US$ 120,25 milhões. Os resultados são 

inferiores tanto em volume (-33,2%) quanto em dólares (-38%) quando 

comparados  a igual período do ano passado.

 Em partes de calçados – cabedal, saltos, solas, palmilhas etc – as 

importações chegaram a US$ 18,34 milhões no quadrimestre, 28,5% 

menos do que no mesmo período de 2015. As principais origens foram 

Vietnã, China e Paraguai.

Dados preliminares apontam 
que em maio das exportações 
de calçados geraram US$ 71,7 
milhões, valor 4,9% menor do 

que o registrado no mesmo mês 
de 2015 (US$ 75,3 milhões). No 
acumulado dos cinco meses do 
ano, as exportações de calçados 
chegaram a US$ 367,5 milhões, 

4,7% menos do que no  
mesmo ínterim de 2015  
(US$ 385,4 milhões). 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - ABR 2015: US$ 112,6 MILHÕES

JAN - ABR 2016: US$ 127,33 MILHÕES

VARIAÇÃO:  13%

CE
CEARÁ

JAN - ABR 2015: US$ 83,84 MILHÕES

JAN - ABR 2016: US$ 78,83 MILHÕES

VARIAÇÃO: -6%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - ABR 2015: US$ 43 MILHÕES

JAN - ABR 2016: US$ 36,16 MILHÕES

VARIAÇÃO: -15,8%

VARIAÇÃO: -4,6% 

JAN - ABR 2015:
 US$ 310,1 MILHÕES  US$ 295,83 MILHÕES

JAN - ABR 2016:

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

VIETNÃ
JAN - ABR 2015: US$ 105 MILHÕES

JAN - ABR 2016: US$ 64,4 MILHÕES

VARIAÇÃO: -38,7%

INDONÉSIA
JAN - ABR 2015: US$ 44,52 MILHÕES

JAN - ABR 2016: US$ 25,3 MILHÕES

VARIAÇÃO: -43,2%

CHINA

TOTAL

JAN - ABR 2015: US$ 22,47 MILHÕES

JAN - ABR 2016: US$ 15,47 MILHÕES

VARIAÇÃO: -31,2%

VARIAÇÃO: -38,1% 

JAN - ABR 2015:
 US$ 194,41 MILHÕES  US$ 120,25 MILHÕES

JAN - ABR 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL
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ABI ENTREVISTA

“TEMOS QUE ESCOLHER SE QUEREMOS 
CHORAR OU VENDER LENÇOS” 

O dia 28 de abril marcou, além da 

entrega do Prêmio Direções Abi-

calçados, a posse do Conselho Delibe-

rativo e Fiscal da entidade para o triênio 

2016/2019. À frente do Conselho Delibera-

tivo está o diretor administrativo-financei-

ro da Calçados Bibi, de Parobé/RS, Rosnei 

Alfredo, que substitui o diretor do Grupo 

Priority, Paulo Schefer.  

Natural de Taquara/RS, o gestor tem 

larga experiência no setor calçadista, tendo 

iniciado a sua carreira em 1979, sempre na 

Calçados Bibi, empresa pela qual passou 

pelas áreas financeira, de tesouraria, de 

custos, de contabilidade, de cobrança e su-

primentos, até chegar ao cargo atual.  Leia 

abaixo a entrevista na íntegra.

Abinforma – Quais são os principais de-

safios do setor calçadista brasileiro?

Rosnei – O setor calçadista brasileiro, as-

sim como quase todos os setores de bens 

manufaturados do Brasil, vem sofrendo for-

temente com a crise econômica dos anos 

recentes. O que o empresário deve fazer é 

continuar fazendo o que tem feito, investi-

mento em inovação, calçados com design 

diferenciado e valor agregado para driblar-

mos o problema com a criatividade que 

sempre foi inerente à nossa atividade. Na 

crise aparecem inúmeras oportunidades. 

Temos que escolher se queremos chorar 

ou vender lenços.

 

Abinforma – Como encara o desafio de 

estar à frente da Abicalçados?

Rosnei – A Abicalçados é a principal enti-

dade representativa do setor calçadista na-

cional. O meu compromisso e dos demais 

integrantes do Conselho é deixar um lega-

do positivo no sentido de promover a união 

setorial e o desenvolvimento das empresas 

tanto aqui como no cenário internacional 

através de parcerias estratégicas e impor-

tantes com as demais entidades da cadeia 

e a Apex-Brasil.

 

Abinforma – Quais são os principais ob-

jetivos da sua gestão?

Rosnei – Apesar de termos associados rele-

vantes no cenário nacional, que represen-

tam cerca de 70% do total da produção de 

calçados no Brasil, queremos aumentar o 

nosso quadro associativo, sempre integra-

dos aos sindicatos das indústrias. Também 

buscaremos criar comitês de trabalho com 

segmentação aproveitando as potencia-

lidades dos conselheiros nos quadrantes: 

mercado, competitividade e inovação, le-

gislativo, institucional e administrativo. Por 

fim, mas não menos importante, queremos 

aumentar a conexão e o espírito colabora-

tivo entre as entidades da cadeia coureiro-

-calçadista nacional, que já é boa.

 

Abinforma - Como pretende conciliar o 

cargo de diretor administrativo-financei-

ro da Calçados Bibi com a presidência da 

Abicalçados?

Rosnei - Desde a gestão anterior, de Paulo 

Schefer, a Abicalçados adotou uma estru-

tura mais profissionalizada de gestão, com 

a figura do Presidente-Executivo. Heitor 

Klein assumiu esse cargo e vem tocando 

de forma satisfatória todos os projetos da 

entidade, estando à frente para as questões 

do dia a dia do setor, levando pleitos im-

portantes para os governos e promovendo 

o desenvolvimento da indústria.  Já o meu 

trabalho e dos demais integrantes do con-

selho é estratégico, norteando as ações to-

cadas pelo executivo e sua equipe.


