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BOLÍVIA IMPLEMENTA 
LICENÇAS NÃO-AUTOMÁTICAS 

EXPO RIVA DEVE GERAR 
US$ 26 MILHÕES PARA BRASILEIROS

ECONOMISTA AVALIA 
CENÁRIO PARA CALÇADISTAS 

No final de junho tomou posse como presidente da 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e In-

vestimentos (Apex-Brasil) o Embaixador Roberto Ja-

guaribe Gomes de Mattos. Diplomata e Engenheiro de 

Sistemas graduado pela Pontifícia Universidade Católi-

ca do Rio de Janeiro (PUC), Roberto Jaguaribe exerceu 

o cargo de Embaixador do Brasil na China e Mongólia 

de outubro de 2015 até junho e, de 2010 a 2015, foi 

embaixador do Brasil junto ao Reino Unido e Irlanda 

do Norte. O Presidente da Apex-Brasil é indicado pelo 

Presidente da República, e nomeado e empossado pelo 

Presidente do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil 

(CDA). A indicação foi feita no dia 20 de junho, pelo Vi-

ce-Presidente Michel Temer, no exercício do cargo de 

Presidente da República. Nascido em 1952, no Rio de 

Janeiro, Roberto Jaguaribe é filho do cientista político 

e escritor brasileiro Hélio Jaguaribe Gomes de Mattos e 

de Maria Lucia Charnaux Jaguaribe Gomes de Mattos.  

Com o objetivo de estimular as empresas à adoção 

de estratégias de inserção no mercado internacio-

nal de calçados, a Abicalçados promove, no dia 13 

de julho, o evento “Estratégias para Exportação – 

Primeiros passos”.  O evento, que contará com as 

palestras do professor e coordenador do Núcleo 

de Negócios Internacionais da ESPM-Sul, Christian 

Tudesco, e de representantes do Banco do Brasil e 

Paquetá, será às 18h na sede da entidade, em Novo 

Hamburgo/RS. O gestor de Projetos da Abicalça-

dos, Cristian Schlindwein, destaca que o evento 

vem ao encontro da ideia do Brazilian Footwear de 

alavancar os embarques do setor através do pla-

nejamento estratégico. Inscrições gratuitas para 

associados da Abicalçados até o dia 12/07 no link: 

http://bit.ly/29eT7nK.

 CAI O RITMO DE 
AUMENTO DOS CUSTOS 

DA INDÚSTRIA

APEX-BRASIL TEM 
NOVO PRESIDENTE

ABICALÇADOS 
PROMOVE EVENTO 

PARA EXPORTADORES
O Indicador de Custos Industriais aumentou 2,2% no 

primeiro trimestre deste ano em relação ao último tri-

mestre de 2015. A alta é inferior aos 3,2% registrados no 

período imediatamente anterior. Mesmo com a desace-

leração, o indicador acumula uma alta de 12,3% quando 

comparado ao primeiro trimestre do ano passado, in-

forma o estudo divulgado pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI). O  aumento de 2,2% do início deste 

ano foi puxado pelas altas nos custos de energia, com 

capital de giro e tributos. A conta de energia da indústria 

subiu 8,7%, os custos com capital de giro aumentaram 

5,7% e os com tributos cresceram 4,2% no primeiro tri-

mestre de 2016 em relação ao último trimestre de 2015. 

O trabalho ressalta que o aumento de 2,2% nos custos 

prejudicou a competitividade da indústria brasileira no 

mercado externo. 

Com indicadores ainda fracos, indústria vê retorno da 
confiança de dias melhores para o setor. Página 3

FRANCAL PARA 
ATRAVESSAR 
2016 COM MAIS 
SEGURANÇA
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O processo da desindustrialização brasileira só poderá ser en-

frentado pela própria indústria. Não que os governos não te-

nham responsabilidade no fato de a indústria despencar de uma 

representação no PIB de mais de 20% na década de 80 para 

apenas 10% nos tempos recentes.  Foram anos de oneração tri-

butária na indústria de manufaturados, de impostos em cascata, 

de uma legislação trabalhista atrasada e de uma infraestrutura 

pífia que ocasiona uma logística das mais caras e ineficientes do 

planeta, entre tantos outros problemas. Mas a mudança de fato 

passa por uma transformação de mentalidade.

De uns tempos para cá, a Abicalçados vem trabalhan-

do, internamente, em ações direcionadas à produtividade, 

abrangendo temas como Indústria 4.0 (ou manufatura avan-

çada), tecnologia e novos modelos de negócios. O objeti-

vo é implementar essa mudança de mentalidade no setor 

calçadista brasileiro, que esteja de acordo com os concei-

tos contemporâneos pós Revolução Digital, provocando um 

momento para  repensar velhas estruturas e quebrar para-

digmas que há séculos permeiam a atividade.

Dentro do contexto de empoderamento do consumidor 

deste novo momento, precisamos repensar os conceitos de 

oferta e demanda, sendo que a geração atual, mais conecta-

da e de perfil mais colaborativo, já dá mais valor ao acesso do 

que a posse de produtos e serviços. Temos inúmeros exem-

plos de grandes empresas que estão trabalhando fortemente 

neste conceito, mas poucas nacionais. Já temos, em nível 

mundial, trabalhos importantes que utilizam materiais inte-

ligentes, construídos com nanotecnologia e que permitem 

não apenas uma otimização de processo, mas o desenvolvi-

mento de calçados funcionais, que geram energia ao cami-

nhar, que possuem GPS ou que mudam de cor conforme a 

necessidade da ocasião. A revolução já está em andamento 

e, como se diz no Rio Grande do Sul, não podemos deixar 

o “cavalo encilhado passar”. Precisamos agarrá-lo e tenho 

certeza que temos todo o potencial para isso, afinal de con-

tas, contamos com um parque industrial completo, que tem 

fornecedores de excelentes materiais e uma mão de obra já 

especializada na construção dos nossos calçados.

Porém, para que o desejo se torne realidade, é preciso 

da união de esforços neste momento decisivo, no sentido de 

apresentarmos soluções que tragam maior competitividade 

e rentabilidade para as empresas de calçados através do de-

senvolvimento e implementação de iniciativas no âmbito do 

Design, Negócios e Tecnologia.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Tempo de mudar!

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Empresas se reestruturam 

para repensar estratégia 

internacional

A melhora das exportações 

tem levado a uma reestrutu-

ração dentro das empresas 

para repensar a estratégia 

internacional. Além de 

algumas contratações de 

pessoal, as companhias 

do setor industrial têm 

intensificado a participação 

em eventos no exterior e já 

estudam retomar escritórios 

de representação lá fora. 

[...] No setor de calçados, os 

resultados foram sentidos 

apenas em abril, embora 

haja uma perspectiva de au-

mento das vendas externas 

ao longo do ano. Segundo a 

Abicalçados, em abril foram 

exportados 8,4 milhões 

de pares, um aumento de 

11,7% na comparação com o 

mesmo mês de 2015. 

Mais do que cenários, uma 

aula sobre a economia atual

Praticamente uma lição 

de economia e conjuntura 

política. Assim foi o encon-

tro Análise de Cenários na 

última quarta-feira, dia 8, no 

Hotel Locanda, em Novo 

Hamburgo. Promovido a par-

tir da união da Abicalçados, 

Assintecal e CICB — como 

apoio da Abiacav, Abrameq 

e IBTeC —, o bate-papo foi 

conduzido pelo economista 

e consultor Marcos Lélis. 

Para ele, a desaceleração da 

China não ficou só do outro 

lado do Globo. Pelo contrário, 

seus efeitos chegaram até 

a América Latina e, por 

consequência, no Brasil. Isso 

porque o desaquecimento 

da economia chinesa fez o 

gigante asiático consumir 

menos commodities e, com 

isso, o preço dos produtos 

primários caiu. 

Crise? Que Crise?

Faltando quase um semes-

tre para a abertura da Feira 

Internacional de Turismo, 

em Gramado, a direção do 

evento informa que vendeu 

70% do espaço para empresas 

expositoras. Com as inscrições 

abertas desde abril, o número 

de profissionais que já enca-

minharam participação supera 

os 1,5 mil. A intenção dos 

diretores é que a exposição 

seja “um espaço anticrise”. 

Com o cenário favorável 

para as exportações e alguns 

resultados aparecendo, 

empresários do setor de 

calçados estão indo longe 

para buscar novos negócios e 

reforçar parcerias. No final de 

maio, a Abicalçados e a Apex-

-Brasil promoveram a pri-

meira missão de prospecção 

nos Emirados Árabes, com 

bons resultados. Em 2015, o 

país foi um dos poucos que 

aumentaram – em 8,2% – as 

compras do Brasil.
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A indústria calçadista brasilei-
ra embarcou 8,36 milhões de pares 
de sapatos no mês passado por US$ 
71,65 milhões, registros inferiores 
tanto em volume (-2,7%) quanto 
em faturamento (-4,9%) na relação 
com igual período do ano passado. 
No acumulado dos cinco meses do 
ano, os calçadistas somam 48,63 
milhões de pares exportados por  
US$ 367,48 milhões, núme-
ros 1,7% superiores em volume 
e 4,7% inferiores em receita no 
comparativo com igual período 
do ano passado (47,8 milhões e  
US$ 385,44 milhões).

Para o presidente-executi-
vo da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abical-
çados), Heitor Klein, a oscilação 
cambial provocada por questões 
políticas e econômicas internas 
tem provocado uma desconfian-
ça generalizada dos mercados e 
prejudicado a formação de preços 
para o exterior. “Infelizmente, só 
poderemos colher os benefícios de 

um dólar valorizado quando a si-
tuação política e econômica brasi-
leira encontrar um rumo. Do pon-
to de vista da formação de preço, 
é melhor um dólar menos valori-
zado do que oscilando da forma 
que está”, ressalta, acrescentando 
que as incertezas da crise brasi-
leira atrasaram a recuperação dos 
embarques em um ano que tinha 
tudo para ser promissor.

Apesar da queda no resultado 
geral, Klein comemora a recupera-
ção de mercados importantes. Nos 
cinco primeiros meses de 2016, o 
maior comprador do produto na-
cional, os Estados Unidos, impor-
taram 5,3 milhões de pares por 
US$ 80,3 milhões, números supe-
riores tanto em pares (20%) quan-
to em dólares (17%) na relação com 
igual período 2015.

Com recuperação desde a pos-
se do presidente Maurício Macri, a 
Argentina importou 2,8 milhões 
de pares por US$ 34,5 milhões no 
período, registros 111% superiores 

em pares e 61,5% maiores em fa-
turamento em relação ao mesmo 
ínterim de 2015. A França, no ter-
ceiro posto entre os importadores, 
comprou 4,48 milhões de pares 
por US$ 22,8 milhões no período, 
2% menos em pares e 4,2% menos 
em dólares na relação com 2015.

O maior exportador de calça-
dos do Brasil segue sendo o Rio 
Grande do Sul. Nos cinco primei-
ros meses de 2016, os gaúchos em-
barcaram 10,6 milhões de pares 
por US$ 156,26 milhões, incremen-
tos de 44,1% em pares e 11% em dó-
lares na comparação com igual pe-
ríodo do ano passado. Com isso, os 
gaúchos responderam por mais de 
36% do total gerado com exporta-
ções de calçados no período.

O segundo maior exporta-
dor é o Ceará. Nos cinco primei-
ros meses do ano, foram embar-
cados 18,45 milhões de pares por  
US$ 97,76 milhões, resultados infe-
riores tanto em pares (-2,8%) quan-
to em valores (-2,1%) em relação ao 

período de 2015. São Paulo segue 
no terceiro posto entre os exporta-
dores. De janeiro a maio, os pau-
listas embarcaram 4,23 milhões de 
pares que geraram US$ 45,48 mi-
lhões, números 7% superiores em 
pares e 18,3% inferiores em dóla-
res na relação com o ano passado.

Desmotivadas pela valoriza-
ção do dólar, que deixa o produto 
importado mais caro no Brasil, as 
importações de calçados seguem 
caindo em 2016. De janeiro a maio, 
entraram no País 10,68 milhões de 
pares por US$ 139,8 milhões, nú-
meros inferiores tanto em volume 
(-34,5%) quanto em receita (-39%) 
na relação com 2015. As principais 
origens das importações foram 
Vietnã (4,2 milhões de pares por  
US$ 74,75 milhões, quedas de 
35,2% e 37,6%); Indonésia (1,66 
milhão de pares por US$ 29,5 mi-
lhões, quedas de 45% e 47,4%); e 
China (3,9 milhões de pares por 
US$ 17,56 milhões, quedas de 7,5% 
e 30,5%, respectivamente).

COMÉRCIO EXTERIOR

Exportação de calçados cai em maio
Fabricantes gaúchos responderam por mais de 36% do total das vendas até o mês passado

Indústria brasileira recuperou 
mercados importantes no exterior
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O País
exportou mais de

48,6 milhões
de pares nos cinco
primeiros meses
de 2016. Estados 

Unidos ainda são um
dos maiores

compradores

FONTES:  DADOS DO MDIC/SECEX, ELABORADOS PELA ABICALÇADOS

CAMINHOS PELO MUNDO

Principais destinos dos calçados brasileiros entre janeiro e maio de 2016  Em pares

REINO UNIDO
776.725

ARÁBIA
SAUDITA

929.763

FRANÇA
4.479.974

BOLÍVIA
3.165.222

COLÔMBIA
3.246.249

ESTADOS UNIDOS
5.288.295

BRASIL

EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS
896.734

PERU
1.375.868

ARGENTINA
2.797.873

PARAGUAI
6.336.997

CHILE
484.690

INDÚSTRIA. Fabricantes brasileiras apostam no país como um importante parceiro comercial e
facilitador de negócios com outros compradores no Oriente Médio, dizem executivos do setor

Emirados Árabes abrem portas
da região para calçados do Brasil
BENS DE CONSUMO

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

�Com o mercado interno difí-
cil, as calçadistas brasileiras
têm aproveitado o câmbio pa-
ra expandir seu alcance no ex-
terior, contam executivos do
setor. Além dos compradores
já tradicionais, eles contam
que países como Emirados
Árabes e a Arábia Saudita des-
pontaram como porta de en-
trada dos produtos brasileiros
no Oriente Médio.
Dados da Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) indicam que apenas
entre os meses de janeiro a maio
deste ano foram enviados 929.
763 pares de calçados produzi-
dos no Brasil para a Arábia Sau-
dita e outros 896.734 pares aos
Emirados Árabes. No mesmo
período, o Paraguai comprou
6,3 milhões de pares e os Esta-
dos Unidos levaram 5,28 mi-
lhões de pares.

De acordo com o presidente
da Feira Internacional da Moda
em Calçados e Acessórios
(Francal), Abdala Jamil Abdala,
os dois países árabes começam
a aparecer como caminho para
as vendas dos produtos brasilei-
ros para outras 22 nações na-
quela região.

“Esses mercados ainda com-
pram muitos calçados chineses,
mas é possível crescer a medida
que melhoramos nosso produ-
to e alcançamos maior compe-
t i t i v i d a d e”, pondera.

Na visão do gerente de expor-
tação da Calçados Itapuã, Saulo
Altoé, a qualidade e versatilida-
de dos calçados brasileiros têm
sido capaz de quebrar hegemo-
nia chinesa e abrir espaço no
mercado mundial. Segundo ele,
esse tem sido o principal desafio
da marca, que exporta 20% de
sua produção diária de 10 mil
pares para o Oriente Médio.
“Nossa missão é tentar tirar pelo
menos 50% do mercado da Chi-
na naquela região. Trata-se de
um mercado que consome 100
milhões de pares todos os anos”,
calcula.

Segundo o presidente executi-
vo da Abicalçados, Heitor Klein,
afirma que a maior dificuldade
para o produto brasileiro no ex-
terior é competir com as produ-
ções chinesas.

“Nosso problema é formar
preço por conta da tributação,
que é muito alta. Isso acontece
em diversos mercados, seja no
Oriente Médio ou aqui mesmo
na América Latina”, observa.

Apesar das dificuldades, a es-
tabilidade econômica dos paí-
ses árabes têm levado as empre-
sas brasileiras a investir em
produtos para aquela região,
conta Jorge Bischoff, dono de
uma marca que leva seu nome e
tem presença em mais de 60
países, incluindo Emirados Ára-
bes. “É um público com alto po-
der aquisitivo e exigente. Conti-
nuamos focados em sermos
competitivos nacionalmente,

mas por enquanto é o mercado
externo que nos dá a estabilidade
que não encontramos aqui”, dis-
se o empresário.

O próximo passo, segundo ele, é
ganhar mais espaço nos Esta-
dos Unidos.

“Mesmo com as oscila-
ções da moeda, tem sido
um período favorável
para nossa marca [no
mercado nor-
te-amer icano]”,
garantiu Bischoff.

A Fe r ra c i n i , fa-
bricante de sa-
patos masculi-
nos, também
está conseguin-
do novos mer-
cados, comenta
a a gerente de ex-
portação da em-
presa, Valessa
Lourenço. Segun-
do ela, a calçadista
tem investido mais
na internacionaliza-
ção da marca.

“Conseguimos entrar
em mercados mais difíceis e
nos tornamos mais competiti-
vos. Muitos clientes que compra-
vam da China agora compram
nossos produtos porque o preço
ficou melhor para eles e sabem
da nossa qualidade superior”,
afirma Valessa Lourenço.

China
O Grupo Paquetá, dono das
marcas Dumond e Capodar te,
parece mais agressivo quando o
assunto China. O diretor-exe-
cutivo da empresa, César Roxo,
revelou que grupo planeja abrir
lojas físicas no mercado chinês,
enquanto realiza vendas da pla-
taforma on-line Alibaba.

“Atualmente, nosso foco é a
China. Ainda não temos lojas fí-
sicas porque queremos espaço

em cen-
tros comer-
ciais de relevância e para
isso existe uma grande fila de es-
pera. Nosso projeto para aquele
país é grande”, afirma ele.

O grupo pretende abrir 21 lo-
jas na China até 2020, conforme
contou o executivo.

“Nossa proposta é diferente,
vendemos um lifestyle [estilo de
vida, em livre tradução]. A con-
sumidora chinesa é exigente,
gosta de produtos clássicos e
por isso mesmo a Capodarte faz
sucesso por lá”, explica Roxo.

“Cada marca se adapta a um

m e rc a -
do diferente e

nossa missão é ter ade-
rência nesses locais, sem fazer
customizações para um merca-
do específico”, declara Roxo,
destacando que, no caso das li-
nhas Dumond, há um volume
maior de encomendas nos mer-
cados árabes.

De acordo com ele, as expor-
tações já representam 30% das
vendas do Grupo Paquetá.

A Calçados Itapuã também
planeja ingressar no mercado
chinês, informou Saulo Altoé.

“É um projeto para 2018, mas

um desafio bem grande justa-
mente por tratar-se de grande
produtor. Estamos analisando
esse mercado a fundo para po-
dermos trabalhar nele”, conta.

Vendas internas
No curto prazo, os empre-

sários se preparam para
uma melhora da ativi-

dade econômica no
Brasil. De acordo
com Heitor Klein,
da Abicalçados, o
segundo semes-
tre de 2016 deve
ser um pouco
melhor se com-
parado com o
ano anterior.

Para o dire-
t o r- p re s i d e n t e
da marca de cal-

çados infantis
Klin e presidente

do Sindicato das
Indústrias do Calça-

do de Birigui (Sinbi),
Carlos Mestriner, acre-

dita que “o pior já pas-
s o u”. “Já observamos uma

movimentação diferente
nesses dois últimos meses, o ce-
nário econômico parou de pio-
rar e tanto empresário quanto
consumidor já sentem mais
c o n f i a n ç a”, afirma o dirigente.

A Klin teve faturamento de R$
1,2 milhão em 2015. O desem-
penho foi o mesmo em 2014 e
2015. “Neste primeiro semestre
já atingimos uma alta de 3% em
relação ao mesmo período dos
anos anteriores e nossa missão
é seguir o ano com número
igual ou maior”, declarou.

César Roxo, do Grupo Paque-
tá, também demonstra otimis-
mo. “Estamos animados. Tive-
mos um primeiro semestre com
boas vendas devido ao frio nas
regiões Sul e Sudeste”, prevê.

D I V U L G AÇ ÃO

Trabalhadores em linha de
montagem de produtos da

marca Jorge Bischoff

O digital precisa ser real

O marketing digital é 

um dos assuntos mais 

badalados da atualidade. 

Também pudera: uma 

fatia considerável da 

população mundial está 

superconectada e as 

marcas que souberem 

explorar este universo on-

-line a seu favor saem na 

frente. Para desmistificar 

esse assunto, a Abicalça-

dos promoveu, na terça-

-feira, dia 31 de maio, uma 

programação sob o tema 

“Marcas em tempo real”. 

Trata-se da 20ª edição 

do Seminário Nacional 

da Indústria de Calçados 

(SNIC), que reuniu mes-

tres da Comunicação no 

Anfiteatro Padre Werner, 

na Unisinos, em São Leo-

poldo/RS.

Emirados Árabes abrem 

portas da região para 

calçados do Brasil

Com o mercado interno di-

fícil, as calçadistas brasileiras 

têm aproveitado o câmbio 

para expandir seu alcance 

no exterior, contam exe-

cutivos do setor. Além dos 

compradores já tradicionais, 

eles contam que países 

como Emirados Árabes e a 

Arábia Saudita despontaram 

como porta de entrada 

dos produtos brasileiros no 

Oriente Médio. Dados da 

Abicalçados indicam que 

apenas entre os meses de 

janeiro a maio deste ano 

foram enviados 929. 763 

pares de calçados produzi-

dos no Brasil para a Arábia 

Saudita e outros 896.734 

pares aos Emirados Árabes. 

Trata-se de um mercado 

que consome 100 milhões 

de pares todos os anos. 

Exportação de calçados cai 

em maio

A indústria calçadista brasi-

leira embarcou 8,36 milhões 

de pares de sapatos no 

mês passado por US$ 71,65 

milhões, registros inferiores 

tanto em volume (-2,7%) 

quanto em faturamento 

(-4,9%) na relação com igual 

período do ano passado. 

No acumulado dos cinco 

meses do ano, os calçadistas 

somam 48,63 milhões de 

pares exportados por US$ 

367,48 milhões, números 

1,7% superiores em volume 

e 4,7% inferiores em receita 

no comparativo com igual 

período do ano passado 

(47,8 milhões e US$ 385,44 

milhões). Para o presidente-

-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, a oscilação 

cambial provocada por ques-

tões políticas e econômicas 

internas tem provocado uma 

desconfiança generalizada 

dos mercados.
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Conselho Deliberativo

“Dentro do contexto 
de empoderamento 
do consumidor deste 
novo momento, 
precisamos repensar 
os conceitos de 
oferta e demanda, 
sendo que a 
geração atual, mais 
conectada e de perfil 
mais colaborativo, 
já dá mais valor ao 
acesso do que a 
posse de produtos e 
serviços.”
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FRANCAL SINALIZA RETORNO 
DA CONFIANÇA DO SETOR

ESPECIAL

M ais do que negócios, 

a 48ª edição da Fran-

cal, feira calçadista que reuniu 

cerca de 500 expositores no 

Anhembi, em São Paulo/SP, 

entre os dias 26 e 29 de junho, 

teve como destaque o retorno 

da confiança por parte dos em-

presários do segmento.

Para o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein, 

além de a mostra ter superado 

as expectativas de muitos em-

presários, ela sinalizou o retorno 

da confiança do setor calçadis-

ta brasileiro. “Acredito que, mais 

importante do que os negócios 

realizados, que foram bons para 

boa parte dos expositores, o as-

pecto mais relevante da feira foi 

a retomada do clima de confian-

ça”, destacou o executivo, ressal-

tando a percepção de que o Bra-

sil parece ter chegado ao fim de 

um ciclo de baixas e que deve 

retomar o crescimento econô-

mico gradualmente a partir do 

segundo semestre de 2016.

Com a presença de mais de 

mil importadores de 60 países, a 

Francal chamou a atenção pelos 

negócios realizados no merca-

do internacional. Com a valo-

rização do dólar sobre o real, 

embora o fator venha perdendo 

força, o preço do produto brasi-

leiro ficou mais atrativo para os 

compradores de fora do País. 

Privilégio gelado

As baixas temperaturas registra-

das no mês de junho, segundo 

Abdala Jamil Abdala, presiden-

te da Francal, alavancaram os 

negócios na feira calçadista, já 

que os lojistas conseguiram ven-

der os produtos estocados que 

“aguardavam” o frio. Segundo 

ele, os expositores superaram 

as expectativas iniciais tanto no 

mercado interno como no ex-

terno, que ajudado pela valoriza-

ção do dólar foi um dos grandes 

destaques dos quatro dias de 

evento. “Pelo que presenciamos 

na feira, pela retomada da con-

fiança, tenho convicção de que 

o segundo semestre será muito 

melhor do que o primeiro para 

os calçadistas”, projetou Abdala.

Avaliação

O Gestor de Negócios da Klin, 

Otávio Facholi, destacou que 

a Francal foi mais uma feira de 

perspectivas do que de expecta-

tivas, embora admita que o nú-

mero de negócios realizados no 

evento foi superior ao projetado 

inicialmente. “Precisamos parar 

de esperar e trabalhar. O momen-

to é difícil, mas a Klin sempre fez 

da crise a oportunidade”, disse. 

Segundo ele, a empresa recebeu 

mais compradores do que o es-

perado, tanto do Brasil quanto do 

exterior, de onde vieram repre-

sentantes dos cinco continentes. 

Depois de comercializar cerca de 

11% da produção  internacional-

mente, em 2015, a Klin espera au-

mentar a fatia para 17% em 2016.

Tempo

A marca de calçados masculi-

nos de alto valor agregado, Toni 

Salloum, também saiu satisfeita 

da feira paulista. Segundo o ge-

rente de Exportações da empre-

sa, Cícero Castro, foram abertos 

novos e importantes clientes in-

ternacionais ao longo do even-

to. “Nesta feira, por estar menor 

do que as edições anteriores, 

tivemos mais tempo de explicar 

os detalhes dos nossos produ-

tos para os compradores, o que 

ajudou nos negócios”, avaliou. 

Para o segundo semestre, Castro 

é otimista, especialmente com 

relação aos negócios internacio-

nais. “Tradicionalmente, a segun-

da parte do ano é melhor para as 

exportações do que o primeiro 

semestre. Países que haviam di-

minuído a demanda por questões 

econômicas, como os Emirados 

Árabes, estão retornando”, ressal-

tou o gerente, acrescentando que 

o papel dos embarques é funda-

mental para a empresa que ex-

porta 70% de sua produção.

Expectativa superada

A próxima Francal já tem data 

definida. Será entre os dias 2 e 

5 de julho de 2017, desta vez no 

Expo Center Norte, também em 

São Paulo/SP.

Projetos da Abicalçados geraram 
ganhos monetários e de imagem
Com um preço mais competitivo para 

importadores aliado à qualidade inerente 

ao produto verde-amarelo, as negocia-

ções ocorreram naturalmente. Durante os 

quatro dias de Francal, a Abicalçados, em 

parceria com a Agência Brasileira de Pro-

moção de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil), realizou projetos de promo-

ção comercial e de imagem no âmbito do 

programa Brazilian Footwear.

Conforme relatório gerado pela Abical-

çados, os quatro grupos de compradores 

da Rússia e Colômbia negociaram, in loco, 

US$ 540 mil, número que deve ser somado 

a outros US$ 760 mil de negócios alinha-

vados no evento. O gestor de Projetos da 

entidade, Cristian Schlindwein, explica que, 

nesta edição, o Projeto Comprador Vip, 

promovido pela Abicalçados, somou es-

forços com o Projeto Comprador realizado 

diretamente pela Apex-Brasil. “É a segunda 

edição que realizamos o projeto neste for-

mato, o que tem dado excelentes resulta-

dos”, avalia. 

Pela Abicalçados, vieram compradores 

dos grupos Cueros Velez e Mario Hernan-

dez, da Colômbia, e pela Apex-Brasil, im-

portadores russos da La Moda e Econika. 

Segundo Schlindwein, dos quatro grupos, 

três destacaram os preços competitivos. “A 

valorização do dólar, mesmo que ainda seja 

algo incerto no cenário atual, tem ajudado 

os calçadistas na formação de um preço 

mais atrativo. Somando isso à diversidade de 

produtos, qualidade de materiais e tecnolo-

gia do conforto, conseguimos uma posição 

favorável”, aponta o gestor.

 Imagem

Além do Projeto Comprador Vip, a Abicalça-

dos promoveu o Projeto Imagem, que nes-

ta edição trouxe jornalistas de oito grandes 

veículos setoriais de alguns dos principais 

mercados para o calçado brasileiro. Vieram 

formadores de opinião da Serma (Argentina), 

CueroAmerica (Argentina), Global Fashion 

(Espanha), Style America (Colômbia), Ars Ar-

pel (Itália), FotoShoe (Itália), Moda Pelle (Itá-

lia) e Chausser Magazine (França).

 

Talk Shoe

Durante a feira calçadista, a Abicalçados pro-

moveu mais uma edição do ciclo de palestras 

rápidas Talk Shoe. Na oportunidade, partici-

param especialistas da ESPM-Sul, que falaram 

sobre Marketing e Design Estratégico, e re-

presentantes de algumas das empresas ven-

cedoras do Prêmio Direções, entregue em 

abril passado.  O Talk Shoe foi uma promo-

ção da Abicalçados com o apoio da ESPM-Sul 

e patrocínio da Francal Feiras e Couromoda. 

Leia a matéria completa no site da Abicalça-

dos -  www.abicalcados.com.br. 
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Feira se despediu do Anhembi. Em 2017, ocorrerá no Expo Center Norte , também em São Paulo
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Design na Pele lança sua terceira edição

Bolívia implementa 
licenças não-automáticas 

Um novo ciclo se inicia para o projeto Design 

na Pele, uma das mais reconhecidas inicia-

tivas mundiais unindo couro e criatividade. 

Lançada durante o Inspiramais, em São Pau-

lo, a terceira etapa do projeto começa a ser 

desenvolvida agora e com uma grande no-

vidade: as peças, que antes eram somente 

parte de uma mostra itinerante, irão chegar 

também ao consumidor final. O chamado 

design colaborativo dará o tom desta nova 

edição, com previsão de apresentação de 

produtos para o primeiro semestre de 2017. 

O Design na Pele faz parte do Brazilian Le-

ather – projeto de incentivo às exportações 

de couro brasileiro realizado pelo Centro das 

Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) em 

parceria com a Agência Brasileira de Promo-

ção de Exportações e Investimentos (Apex-

-Brasil). Este ano há o apoio da Abicalçados 

e Sindicato das Indústrias do Mobiliário de 

Bento Gonçalves (Sindmóveis).

As duas primeiras edições do Design na 

Pele foram baseadas na consultoria do esti-

lista Ronaldo Fraga e da artista plástica He-

loísa Crocco dentro de curtumes para o de-

senvolvimento de objetos especiais usando 

o couro como matéria-prima central. Esses 

objetos foram mostrados em Milão, Xangai, 

Hong Kong e São Paulo. Agora, a terceira 

edição ganha novos elementos. “Existe uma 

curva de aprendizado para os envolvidos. 

Depois de toda a experiência que já tivemos, 

sentimo-nos aptos a envolver outras indús-

trias para poder disponibilizar os produtos no 

mercado para comercialização”, destaca Ra-

fael Andrade, curador da iniciativa.

Pelo novo modelo do Design na Pele, 

duas consagradas marcas de calçados e três 

de móveis terão consultorias de designers 

nacionais para a criação de novos produtos 

e, junto, couros inéditos e exclusivos que se-

rão elementos-chave destes artigos. Serão 

criadas coleções cápsula (pequena linha de 

modelos fora das coleções principais e sazo-

nais) com possibilidade de vendas, em espe-

cial no mercado norte-americano, um dos 

locais com potencial de crescimento para as 

exportações do Brasil.

O desenvolvimento de couros e produ-

tos está em fase inicial e, em breve, lança-

mentos nacionais e internacionais deverão 

ser anunciados.

O governo da Bolívia, por meio do Decreto Supre-

mo nº 2752 de 1º de Maio de 2016, instituiu a exi-

gência de Autorizações Prévias com prazo de até 60 

dias para a importação de determinados produtos, 

incluindo calçados. 

A Resolução Ministerial que instrumentaliza 

o Decreto Supremo nº 2752 ainda não foi emitida, 

logo, as importações realizadas antes da emissão 

da mesma não precisarão da Autorização Prévia. A 

previsão é que a publicação da Resolução ocorra em 

breve. Até o fechamento desta edição, a publicação 

não havia sido anunciada.

Atualmente, a Bolívia é o quarto principal destino 

das exportações brasileiras com volumes de negócios 

que somam US$ 20 milhões e mais de 3 milhões de pa-

res nos cinco primeiros meses de 2016.

INOVAÇÃO E NEGÓCIOS MARCAM 
A 14ª EDIÇÃO DO INSPIRAMAIS

C inco mil visitantes esti-

veram na 14ª edição do 

Inspiramais – Salão de Design 

e Inovação – que aconteceu 

nos dias 27 e 28 de junho, em 

São Paulo. O público – profis-

sionais de toda a cadeia ligada 

à produção de moda brasileira, 

como calçadista, de acessórios, 

couros, têxtil, joalheria, móveis, 

artefatos, entre outros – pode 

conhecer os mais de 600 lança-

mentos de matérias-primas que 

irão compor os produtos das vi-

trines de Inverno 2017 e Verão 

2018, atribuindo ao Inspiramais 

a missão de atualmente ser o 

único evento da América Latina 

a suprir esta lacuna no merca-

do: a antecipação de pesquisas, 

referências e matérias-primas 

para fabricantes.

Mentor criativo e intelec-

tual do Salão, o estilista e co-

ordenador do Núcleo de Moda 

da Assintecal, Walter Rodrigues 

foi o responsável por apre-

sentar todo o estudo “Inverno 

2017” aplicado em diferentes 

projetos: Fórum de Inspira-

ções, Mix by Brasil, Saberes 

Manuais e Eco Design – este 

último, desenvolvido também 

pela estilista Isabela Capeto. 

“Estabelecemos um diálo-

go com as empresas para que 

elas entendam a ideia de um 

projeto com início, meio e fim, 

para que compreendam que 

a inovação é essencial a cada 

nova coleção e que essa inova-

ção não é apenas uma vitrine 

e, sim, a prova da evolução do 

pensamento, do conhecimen-

to de mercado da empresa e 

da tecnologia”, declara Milton 

Killing, presidente da Assinte-

cal. José Fernando Bello, pre-

sidente executivo do CICB, 

destaca que a cada edição o 

Inspiramais reforça seu caráter 

de compartilhamento de infor-

mações e ideias para o setor. 

Negócios 

O cenário positivo para quem 

investe em design e inovação 

foi visto também durante as Ro-

dadas de Negócios. O Footwear 

Components by Brasil realizou 

o Projeto Comprador e as roda-

das de negócios contaram com 

10 compradores internacionais 

do México, Peru, Equador e Co-

lômbia. Foram 500 rodadas que 

geraram US$ 500 mil em ne-

gócios imediatos e previsão de 

alcançar US$ 2 milhões com os 

negócios alinhavados durante 

o evento. “Abrimos mercado 

com várias empresas que, se 

não tivéssemos aqui, nunca 

conseguiríamos essa expo-

sição junto a eles. Também 

estreitamos relação com mer-

cados da Colômbia o que nos 

permite pensar em novas pos-

sibilidades de negócio”, contou 

Adriana Feitosa, representante 

comercial da Vitrine Etiquetas, 

expositora do Inspiramais.

Parceria e tecnologia

Na abertura do evento o IBB – 

Instituto by Brasil e o Sindica-

to de Birigui firmaram parceria 

que envolve tecnologia a favor 

do desenvolvimento produto: a 

partir de agora o IBB, parceiro 

da Assintecal, irá disponibilizar 

para indústria o serviço de pro-

totipagem em 3D. “Este é o pri-

meiro passo que damos em um 

polo brasileiro para incentivar e 

disponibilizar a utilização desta 

tecnologia, que já é uma reali-

dade dos principais polos indus-

triais do mundo”, conta Evandro 

Wolfman, presidente do IBB.

Próxima edição

A próxima edição do Inspira-

mais acontecerá dias 16 e 17 

de janeiro no Centro de Even-

tos Pró-Magno, em São Paulo, 

antecipando verão e inverno 

2018 para toda a Cadeia Pro-

dutiva de Moda.

ABINOTÍCIAS
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O assessor-executivo da Abicalçados, Igor Hoelscher, repre-

sentou o Brasil na participação do Fórum Internacional do 

Calçado, ocorrido no último dia 9 de junho, em Nova Iorque. No 

encontro com câmaras de calçados dos Estados Unidos, Itália, Tur-

quia, México, Argentina e Confederação Europeia da Indústria de 

Calçados, foram debatidos assuntos como o Código de Conduta da 

Indústria e a competitividade global. 

“O grupo discutiu sobre os desafios para o futuro da indústria 

e manutenção das entidades representativas, sobre a possibilidade 

de criação de uma unidade para um código de conduta para as em-

presas considerando questões sociais e legais na atividade”, explica 

Hoelscher, acrescentando que também foram abordadas as ques-

tões de barreiras comerciais para o desenvolvimento do comércio 

leal entre os países.

O Fórum foi organizado pela Footwear Distributores & Retailers 

of America (FDRA). 

Prêmio Francal Top de Estilismo 
revela talentos para a indústria da moda

Bolívia implementa 
licenças não-automáticas 

Economia Circular será  o tema 
central do Fórum CSCB de Sustentabilidade

O primeiro, segundo e terceiro co-

locados em cada categoria da 21ª 

edição do Prêmio Francal Top de 

Estilismo foram revelados na noi-

te do dia 26 de junho, em festa 

de premiação realizada durante 

a Francal 2016. Conduzida pela 

apresentadora e modelo Michelli 

Provensi, a cerimônia também 

divulgou o ganhador do prêmio 

especial oferecido pelo IED – Insti-

tuto Europeo di Design – São Pau-

lo: uma bolsa de estudos integral 

do curso de extensão “One Year 

– Creative Course, Shoes & Bags 

– Design and Business”, com du-

ração de 144 horas, na unidade de 

São Paulo. O felizardo foi Augus-

tinho Ferreira da Cruz, de Franca/

SP, primeiro lugar na categoria 

Calçado Masculino.

Os primeiros colocados ga-

nharam prêmio em dinheiro de 

R$ 2 mil e assinatura anual de 12 

meses do UseFashion, válido tan-

to para o portal de pesquisa de 

tendências quanto para a revista 

impressa. Os segundos receberam 

1,5 mil, e os terceiros R$ 1 mil.

Na abertura da festa, o pre-

sidente da Francal Feiras, Abdala 

Jamil Abdala, ressaltou a contri-

buição do Prêmio para o desen-

volvimento do design no Brasil. 

“Em 2016 chegamos ao período 

da maioridade. São 21 anos que 

incentivamos e contribuímos com 

a construção e evolução da moda 

em calçados no País.”

Julgamento

Os estilistas João Pimenta e Lo-

renzo Merlino, e as designers Pris-

cila Callegari (calçados) e Serpui 

Marie (bolsas e acessórios) atri-

buíram notas aos 129 produtos 

inscritos nesta edição por 117 

profissionais e estudantes de 51 

cidades brasileiras. Foram consi-

derados como critérios de pon-

tuação: a adequação ao tema 

“Culturas e Fronteiras – Explo-

rando o seu repertório através de 

um novo olhar”, cunho comercial, 

inovação, criatividade, sistema de 

construção e material utilizado.

O prêmio conta com o apoio 

das entidades representativas das 

indústrias de componentes, cal-

çados e artefatos: Abicalçados, 

Abiacav e Assintecal, além do IED 

– Istituto Europeo di Design – São 

Paulo e Portal Usefashion.

A economia circular é um dos 

mais inovadores e criativos mo-

delos de produção mundial e que 

estará em debate em breve, no 

dia 11 de agosto, durante o Fó-

rum CSCB de Sustentabilidade. O 

evento ocorre em Novo Hambur-

go, no Salão de Atos da Univer-

sidade Feevale, com palestras e 

mesas redondas tendo a econo-

mia circular como fio condutor 

para diversos desafios vivencia-

dos pelas indústrias de couros, 

calçados e moda. O Fórum CSCB 

é realizado pelo Centro das In-

dústrias de Curtumes do Brasil 

(CICB), com patrocínio ouro de 

JBS Couros, patrocínio prata de 

Stahl e apoio de ABQTIC. 

Para entender como funciona 

a proposta da economia circu-

lar, é preciso olhar primeiramente 

para o modelo atual de produção 

que vivemos. A dinâmica tradi-

cional da economia é baseada 

no processo “extrair – produzir – 

descartar”, o que compreende o 

consumo de recursos finitos com 

risco iminente de esgotamento de 

matérias-primas. Já a proposta da 

economia circular ancora-se na 

reconstrução de capital, seja ele 

financeiro, humano, social ou na-

tural. Trata-se de uma oposição ao 

sistema tradicional, propondo que 

o valor dos recursos que extraímos 

e produzimos mantenha-se em 

circulação por meio de cadeias 

produtivas integradas.

As inscrições são limitadas e 

podem ser feitas no site ww.cicb.

org.br/forumdesustentabilidade. 

Associados da Abicalçados têm 

desconto no investimento.

ABICALÇADOS NO FÓRUM INTERNACIONAL 
DO CALÇADO, EM NOVA IORQUE

ABINOTÍCIAS

PROGRAMAÇÃO

13h20min / PALESTRA I 
Do resíduo ao novo produto: A aplicação da economia circular para transformar artigos de descarte em matéria-
prima de alto valor - Guilherme Brammer – WiseWaste

14h10min / PALESTRA II 
Novas tecnologias: soluções inteligentes para os principais desafios da indústria do couro - Michael Costello – Stahl

15h30min / PAINEL I 
O couro como agente de mudança: o impacto da responsabilidade social para a produção industrial coureira – Cases 
Fuga Couros e JBS Couros

16h20min / PAINEL II 
Da indústria ao varejo: o olhar do empresário para a produção sustentável - Com:  Gilmar Harth - Grupo Bom Retiro / 
CICB; Mario Spaniol - Carmen Steffens; Edmundo Lima - ABVTEX

Primeiros colocados em cada categoria receberam R$ 2 mil e assinatura de 12 meses do portal e revista impressa UseFashion
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO ÀS  EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS,  
DESENVOLVIDO PELA ABICALÇADOS  EM PARCERIA COM A APEX-BRASILBRAZILIAN FOOTWEAR

COLEÇÃO PRIMAVERA-VERÃO DEVE 
AQUECER A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA GDS

N em a saída do Reino Unido da 

União Europeia, nem a crise no 

continente devem afetar as expectativas 

para bons negócios brasileiros durante a 

GDS, feira que acontece em Düsseldorf, 

na Alemanha, entre os dias 26 e 28 de ju-

lho. As 22 empresas brasileiras que viajam 

para o país europeu deverão se valer das 

cores e designs atrativos para atrair com-

pradores e manter o bom desempenho 

das vendas registrado no evento.

O grupo formado pelas marcas Rider, 

Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago, Mar-

salla, Beira Rio, Vizzano, Molekinha, Mole-

ca, Modare, Piccadilly, Liliby, Sapatotera-

pia, Wirth, Ramarim, Comfortflex, Whoop, 

Suzana Santos, Renata Mello, Art’s Brasil 

e Via Scarpa formam um mix variado de 

produtos que refletem a imagem diverti-

da e despojada do país no exterior – um 

viés que tem chamado a atenção até 

mesmo de consumidores mais tradicio-

nais, como os alemães.

“Outro ponto positivo é que, nesta 

ocasião, as marcas estarão lançando as 

coleções de primavera-verão, que são 

sempre um destaque da produção na-

cional”, lembra Patrícia Ledur, analista de 

Promoção Comercial da Abicalçados, que 

irá acompanhar o grupo na viagem que é 

apoiada pelo programa Brazilian Footwe-

ar, mantido em parceria com a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil).

Preparação

Uma das novidades para a participação 

brasileira na feira deste ano será a reali-

zação de uma mesa redonda preparató-

ria para o evento. O grupo de empresá-

rios terá uma manhã de bate-papo com 

o consultor Dieter Westphal, da Access 

Management.

Com mais de 25 anos de experiên-

cia de distribuição de marcas interna-

cionais na Europa e uma passagem pelo 

Brasil em maio de 2016, o consultor po-

derá solucionar dúvidas específicas com 

os empresários, que terão acesso direto 

ao convidado para tirar as suas dúvidas 

e trocar ideias. “Além de ser um formato 

mais rápido e interativo do que o semi-

nário, a atividade se torna mais dinâmi-

ca, e os empresários interagem e, assim, 

aprendem mais”, aponta Patrícia.

Mais visibilidade

Com uma carteira de produtos bastante 

diversificada, o grupo que representa-

rá a indústria calçadista na Alemanha 

mostrará um espectro bem abrangen-

te da produção brasileira. E isso não só 

deverá ajudar na promoção das marcas 

nacionais no exterior, como também 

servirá para atrair uma gama mais va-

riada de compradores, distribuidores e 

lojistas, aumentando, assim, as possibi-

lidades de negócios.

O aumento do número de interessados 

em moda ganha o respaldo da Semana de 

Moda de Düsseldorf, que acontece de 22 a 

31 de julho. Considerada a “Cidade da Moda” 

alemã, Düsseldorf recebe também a Gallery 

Fashion Trade Show na mesma semana, 

que contribuirá para engrossar o movimen-

to e a exposição dos participantes da GDS.

Sustentabilidade em foco

Ecoando a tendência mundial , a GDS 

deste ano dará um espaço especial à 

sustentabilidade. Durante os três dias de 

feira, visitantes e calçadistas poderão sa-

ber sobre o que é tendência na produção 

sustentável, uma preocupação que só 

cresce no mercado Europeu. O seminário 

“Green Shoes For Sustainable Life” foi ide-

alizado pela Confederação das Indústrias 

de Calçados Europeias (CE, na sigla em 

inglês) dentro do programa “Um Passo 

para a Sustentabilidade”. 

Feira calçadista na Itália deve gerar US$ 26 milhões para brasileiros

Colômbia receberá participação maior de 
empresas brasileiras nas feiras de julho e agosto

As marcas de calçados brasileiras comemoram mais uma exi-

tosa participação na feira de calçados Expo Riva Schuh, em Riva 

Del Garda, na Itália. A participação das 41 marcas nacionais na 

mostra realizada entre 11 e 14 de junho, foi proporcionada pelo 

Brazilian Footwear. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa 

Korndorfer Scheffel destaca que a participação nacional vem 

em crescimento na feira italiana. Em junho do ano passado, 

23 marcas expuseram na mostra, sendo que a expectativa de 

negócios era de US$ 17 milhões nos meses subsequentes à 

feira. Neste ano, as 41 marcas totalizam estimativas de US$ 26 

milhões em negócios alinhavados no evento.  “Somente na 

feira, foram comercializados mais de 100 mil pares por US$ 2 

milhões. Mas o grande volume de vendas ocorre mesmo com 

os negócios alinhavados”, avalia Ruísa. Segundo a analista, 

importadores de quase 70 países visitaram as marcas brasi-

leiras, com destaque para Itália, Rússia, Inglaterra, Portugal, 

Polônia e Israel. O relatório da Abicalçados aponta, ainda, que 

foram mais de 600 contatos com importadores, sendo quase 

metade deles de novos e potenciais clientes. 

Avaliações

Estreando na Expo Riva Schuch, a Azaleia busca uma retomada 

nas exportações da empresa. Para Evandro Paulo Weyermul-

ler, a participação superou as expectativas. “Tivemos ótimos 

contatos. Para a Azaleia, que aos poucos está voltando a atuar 

no mercado externo, o timing da feira é correto para encon-

trar distribuidores e desenvolver os produtos de acordo com a 

aceitação do mercado”, avalia. 

Para Leonardo Sauter, representante da Werner, houve um 

incremento de pedidos na relação com a feira do ano passado, 

apesar de uma visitação menor. “Parece que os clientes estão 

mais cautelosos em relação à assertividade das compras, ava-

liando muito mais a negociação para ter certeza de que está 

comprando o que, de fato, terá aderência no varejo”, comenta.  

Expo Riva

A Expo Riva Schuh recebeu 1,3 mil marcas expositoras prove-

nientes de 40 países e mais de 12 mil visitantes de 100 países. 

Participaram da Expo Riva Schuh as marcas Bibi, Klin, Werner, 

Andacco, Carrano, Madeira Brasil, Piccadilly, Lilybi, Pegada, Cec-

conello, Vizzano, Beira Rio, Moleca, Molekinha, Modare, Capo-

darte, Dumond, Usaflex, Tabita, Pampili, Cravo & Canela, Jorge 

Bischoff, Loucos & Santos, Ramarim, Comfortflex, Whoop, Sollu, 

Stéphanie Classic, Sauter, Kidy, Capelli Rossi, Indiana, Azaleia, Di-

jean, Opanka, Boaonda, Cherry by Boaonda, Lais Romani, Suza-

na Santos, Renata Mello, e Art’s Brasil.

A próxima Expo Riva Schuh, que apresentará as coleções de 

outono-inverno, acontecerá entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2017.

De um lado, uma feira que recebe 

recém pela segunda vez a participa-

ção brasileira. De outro, a tradicional 

International Footwear and Leather 

Show (IFLS), que aumentou o espaço 

destinado aos expositores brasileiros. 

Somados, os eventos irão movimen-

tar as vendas e o grupo de mais de 

30 marcas que parte  para a Colôm-

bia no final deste mês. A participação 

nas feiras, que ocorrem entre os dias 

26 e 28 de julho em Medellín, para a 

Colombiamoda, e de 2 a 4 de agos-

to em Bogotá, para a IFLS, é resulta-

do do programa Brazilian Footwear, 

mantido pela Abicalçados em parce-

ria com a Apex-Brasil.

Na primeira parada, Beira Rio, 

Pampili, Amazonas Sandals, Luz 

da Lua, Moleca, Vizzano, Moleki-

nha, Modare Ultraconforto e An-

zetutto representam o segundo 

grupo de empresas brasileiras a 

integrar a Colombiamoda, uma 

feira que conta com expositores 

de acessórios, calçados, roupas e 

até moda casa.

Desse grupo, Beira Rio Confor-

to, Moleca, Vizzano, Molekinha e 

Modare Ultraconforto seguem via-

gem para Bogotá, onde se juntam 

às marcas Domenicca, Malu Super 

Comfort, Território Nacional, Lia 

Line, Piccadilly, Lilybi, Itapuã, New 

Face, Andacco, West Coast, Cravo & 

Canela, Pé com Pé, Kidy, Capellini 

Rossi, Via Scarpa, Scarpinha, Pega-

da, Lynd, Perlatto, Rider, Ipanema, 

Grendha, Zaxy, Cartago e Grendene 

Kids para a exibição.

Galgando espaço

Novidade no calendário de feiras da 

Brazilian Footwear, a Colombiamoda 

é um evento de moda. Ao estilo das 

Fashion Weeks, o foco é na imagem 

dos produtos apresentados nos es-

tandes e desfiles. “A comercialização 

é uma consequência”, comenta Ma-

ria Patrícia Freitas, analista de Pro-

moção Comercial da Abicalçados. 

Os resultados positivos atin-

gidos em julho de 2015, quando 

da primeira participação brasileira 

na Colombiamoda, em que foram 

gerados US$ 410 mil em negócios 

imediatos, confirmam a expectati-

va positiva para a edição deste ano: 

“Apesar de termos apenas iniciado 

nosso relacionamento no evento, é 

possível perceber que há muito es-

paço a ser conquistado”, aponta Ma-

ria Patrícia. 

Sedimentando a participação

A tradicional IFLS deve seguir sen-

do o carro-chefe da exibição verde-

-amarela no país latino. Com quase 

US$ 1 milhão em vendas fechado 

nos estandes na edição anterior – 

o dobro do registrado na edição 

de 2014 –, a Brazilian Footwear ga-

nhou mais espaço no pavilhão. “Es-

tamos aproveitando essa oportuni-

dade que nos foi dada e ocupando 

o espaço. Temos o maior espaço 

de expositor internacional na IFLS”, 

comenta Maria Patrícia. 

De olho no mercado

Com 17% de suas importações 

oriundas do Brasil, a Colômbia res-

ponde pela 6ª posição no ranking 

de destinos internacionais dos cal-

çados brasileiros. 
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CALÇADOS BIBI RECEBE PRÊMIO 
NO TOP DE MARKETING E VENDAS ADVB

Jorge Bischoff é a franquia 
número 1 em sapatos no País

Exportações de calçados geram US$ 71,6 milhões em maio

N o dia 21 de junho, a Calçados 

Bibi, de Parobé/RS, foi agraciada 

com a premiação Top de Marketing e 

Vendas da ADBV (Associação dos Diri-

gentes de Vendas e Marketing do Brasil), 

iniciativa que tem como principal obje-

tivo reconhecer e destacar, anualmente, 

empresas com atividades exportadoras 

de produtos e serviços, fabricados e/ou 

comercializados no Rio Grande do Sul 

que obtiveram o melhor desempenho, 

quantitativo ou qualitativo, no segmento 

exportador no ano anterior.

A Calçados Bibi foi agraciada em 

uma das categorias qualitativas, a de 

Destaque Mercadológico, que é para 

empresas que se destacaram pela sua 

capacidade mercadológica no merca-

do externo, seja em termos de conso-

lidação de marca, seja em termos de 

gestão dos canais de distribuição e 

comercialização. Atualmente, a marca 

está presente em mais de 60 países, 

nos cinco continentes.

O Prêmio Exportação RS é realizado 

por um Conselho composto pelas prin-

cipais instituições públicas e privadas 

ligadas ao mercado exportador. Além 

de promover as atividades vinculadas 

ao prêmio, o Conselho identifica, indica 

e valida as empresas que apresentaram 

em suas exportações os melhores resul-

tados qualitativos e quantitativos, a par-

tir da análise de dados fornecidos pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indús-

tria e Comércio Exterior (MDIC).

Pelo quarto ano consecutivo, a rede Jorge Bischoff alcançou a excelência entre as melho-

res franquias do Brasil! O prêmio foi anunciado na noite do dia 14 de junho pela revista 

Pequenas Empresas & Grandes Negócios, durante evento, em São Paulo/SP. O designer 

Jorge Bischoff recebeu o troféu, acompanhado da diretora de Gestão de Lojas e Expansão, 

Adriane dos Santos.

A Jorge Bischoff foi classificada como Franquia 5 Estrelas com base nos quesitos quali-

dade da marca, desempenho da rede e satisfação do franqueado a partir de pesquisa realiza-

da pela Serasa Experian, que consolida a rede como Primeira do Setor de Calçados e número 

6 da categoria Vestuário, Calçados e Acessórios.

No mês de maio os calçadistas embarcaram 8,36 milhões de 

pares por US$ 71,65 milhões, registros inferiores tanto em vo-

lume (-2,7%) quanto em faturamento (-4,9% ) na relação com 

igual período do ano passado. Com o resultado, no acumulado 

dos cinco meses do ano, os calçadistas somam 48,63 milhões 

de pares exportados por US$ 367,48 milhões,  números 1,7% 

superiores em volume e 4,7% inferiores em receita no compa-

rativo com igual período do ano passado (47,8 milhões e US$ 

385,44 milhões).

Apesar da queda no resultado geral, a Abicalçados come-

mora a recuperação de mercados importantes para o calçado 

brasileiro. Nos cinco primeiros meses de 2016, o maior compra-

dor do produto verde-amarelo, os Estados Unidos importaram 

5,3 milhões de pares por US$ 80,3 milhões, números superiores 

tanto em pares (20%) quanto em dólares (17%) na relação com 

igual período do ano passado.

Com recuperação surpreendente desde a posse do presi-

dente Maurício Macri, a Argentina importou 2,8 milhões de pa-

res por US$ 34,5 milhões no período, registros 111% superiores 

em pares e 61,5% maiores em faturamento em relação ao mes-

mo ínterim de 2015.

 A França, no terceiro posto entre os importadores de calça-

dos brasileiros, comprou 4,48 milhões de pares por US$ 22,8 mi-

lhões no período, 2% menos em pares e 4,2% menos em dólares 

na relação com o ano passado.

 

Importações em queda

Desmotivadas pela valorização do dólar, que deixa o produto im-

portado mais caro no Brasil, as importações de calçados seguem 

caindo em 2016. Nos cinco meses do ano entraram no País 10,68 

milhões de pares por US$ 139,8 milhões, números inferiores tan-

to em volume (-34,5%) quanto em receita (-39%) na relação com 

2015. As principais origens das importações no período foram 

Vietnã (4,2 milhões de pares por US$ 74,75 milhões, quedas de 

35,2% e 37,6% respectivamente); Indonésia (1,66 milhão de pares 

por US$ 29,5 milhões, quedas de 45% e 47,4%, respectivamente); 

e China (3,9 milhões de pares por US$ 17,56 milhões, quedas de 

7,5% e 30,5%, respectivamente).

Dados preliminares do MDIC apontam 
que em junho os calçadistas 

exportaram US$ 84 milhões, 7% mais 
do que no mesmo mês do ano passado 
(US$ 78,5 milhões) e 17% mais do que 

o mês de maio (US$ 71,7 milhões). 
Com esses resultados, os calçadistas 
brasileiros fecham o semestre com 
US$ 451,5 milhões em exportações, 

número ainda 2,7% inferior ao mesmo 
período do ano passado.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - MAI 2015: US$ 140,9 MILHÕES

JAN - MAI 2016: US$ 156,26 MILHÕES

VARIAÇÃO:  11%

CE
CEARÁ

JAN - MAI 2015: US$ 99,86 MILHÕES

JAN - MAI 2016: US$ 97,76 MILHÕES

VARIAÇÃO: -2,1%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - MAI 2015: US$ 55,67 MILHÕES

JAN - MAI 2016: US$ 45,48 MILHÕES

VARIAÇÃO: -18,3%

VARIAÇÃO: -4,7% 

JAN - MAI 2015:
 US$ 385,44 MILHÕES  US$ 367,48 MILHÕES

JAN - MAI 2016:

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

VIETNÃ
JAN - MAI 2015: US$ 119,87 MILHÕES

JAN - MAI 2016: US$ 74,75 MILHÕES

VARIAÇÃO: -37,6%

INDONÉSIA
JAN - MAI 2015: US$ 56 MILHÕES

JAN - MAI 2016: US$ 29,5 MILHÕES

VARIAÇÃO: -47,4%

CHINA

TOTAL

JAN - MAI 2015: US$ 25,27 MILHÕES

JAN - MAI 2016: US$ 17,56 MILHÕES

VARIAÇÃO: -30,5%

VARIAÇÃO: -39% 

JAN - MAI 2015:
 US$ 229,3 MILHÕES  US$ 139,85 MILHÕES

JAN - MAI 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL
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ECONOMIA

ENTIDADES CALÇADISTAS 
PROMOVEM EVENTO SOBRE 
CENÁRIO ECONÔMICO

A Abicalçados, Associação Brasilei-

ra de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos (Assin-

tecal) e Centro das Indústrias de Cur-

tumes do Brasil (CICB)  uniram-se para 

mais uma edição do evento Análise de 

Cenários, ocorrido no último dia 8 de ju-

nho, no Hotel Locanda, em Novo Ham-

burgo/RS. A palestra, conduzida pelo 

economista e consultor Marcos Lélis, 

destacou os entraves da economia na-

cional e também o cenário externo para 

os exportadores de calçados, couros e 

componentes para calçados.

Na oportunidade, o economista 

destacou que a desaceleração da eco-

nomia chinesa segue impactando nega-

tivamente nos preços das commodities, 

o que influencia a atividade de países 

exportadores desse segmento, caso do 

Brasil. “No segundo semestre de 2015, 

a crise chegou aos Estados Unidos que, 

muito provavelmente impactado pela de-

saceleração da China registraram queda 

na produção industrial de 1,8% no início 

deste ano”, ressaltou. O ponto positivo 

é que, segundo Lélis, a China parece ter 

parado de cair. Depois de bater em 20% 

de crescimento, a atividade industrial chi-

nesa estabilizou-se em 5%. “É um baque 

enorme na economia mundial, mas a boa 

notícia é que parece ter encontrado um 

ponto de equilíbrio”, apontou o consultor.

 

Três fases

Lélis destacou que a economia mundial 

teve - ou tem - três fases. Começou nos 

Estados Unidos, em 2009, chegou à Eu-

ropa em 2012 e 2013 e depois viajou até 

a China. “O fato é que a economia mun-

dial parece ter encontrado um ponto de 

normalização, mas o crescimento não 

será tão vigoroso quanto o pós-crise de 

2009 e só sentiremos reflexos mais cla-

ros a partir de 2017”, destacou. A má no-

tícia para os países emergentes e depen-

dentes das commodities, caso do Brasil, 

é de que acabou o superciclo de valo-

rização das mercadorias primárias, que 

durou quase 12 anos. “Nós poderíamos 

ter aproveitado melhor esse ciclo. Quan-

do o mercado começou a antecipar a 

desaceleração da China, que passaria 

a consumir menos commodities, eram 

necessárias reformas que não foram re-

alizadas. Em 2015, com a crise política, 

já era tarde demais para fazê-las”, recor-

dou, ressaltando que o Brasil aumentou 

gastos de longo prazo, como se o ciclo 

das commodities fosse “eterno”.

 

Contas públicas

Para o economista, a resolução da re-

cessão brasileira passa pela regulação 

das contas públicas, com destaque prin-

cipal para a Previdência e a redução dos 

juros. Segundo ele, quase 50% total dos 

gastos primários do Governo são com 

transferências de rendas para famílias, 

alocação que tem o peso dos benefícios 

da Previdência Social como carro-chefe.  

“Gastos com pessoal são importantes, 

mas estão crescendo em consonância 

com o PIB. Já os gastos com Previdên-

cia crescem muito mais, especialmente 

por estarem atrelados ao salário mínimo, 

que aumentou muito mais do que o PIB 

nos últimos anos”, disse.

Além da reforma da Previdência, 

segundo o consultor, é urgente a revi-

são da taxa de juros brasileira, hoje em 

14,25%. “Com uma taxa alta, o Governo 

precisa de um esforço maior para garan-

tir o superávit e o ajuste das contas pú-

blicas. Somente em 2015, pagamos mais 

de R$ 500 bilhões de juros, quase 10% do 

PIB”, ressaltou.  

Para Lélis, como a inflação brasileira 

não é de demanda – todos os indicado-

res demonstram isso -, não teria impac-

to significativo a redução de três pontos 

percentuais na taxa de juros. “A inflação 

brasileira é historicamente muito mais 

atrelada ao câmbio do que aos juros. Eu 

não entendo como, neste momento, o 

Governo não reduz a taxa”, comentou, 

lembrando que a inflação foi derrota-

da justamente no Plano Real, quando o 

governo de Fernando Henrique Cardoso 

criou a paridade da moeda brasileira com 

o dólar, o que acabou prejudicando de 

forma importante o setor exportador.

 

Desemprego

Perguntando sobre a questão do empre-

go, o economista disse que o Brasil deve 

encerrar o ano com um índice alarman-

te de 14%. A recessão econômica, aliada 

especialmente à crise política nacional 

é determinante para a taxa. “A questão é 

que a nossa crise foi muito maior do que 

deveria ser. É importante questionar qual 

o papel dos nossos políticos nesse índice 

de 14% de desemprego. Os representan-

tes ficaram dois anos se digladiando, não 

oportunizando as reformas necessárias 

e urgentes”, lamentou. Segundo ele, a 

economia não é feita por economistas, 

é feita por políticos. “Infelizmente, no 

Brasil, a questão não foi tratada com a 

responsabilidade devida em função da 

briga pelo poder”, completou.

 

Indicadores

Analisando a cadeia coureiro-calçadista, 

o economista destacou que o único setor 

que não perdeu posições no ranking de 

competitividade nos últimos cinco anos 

foi o de couros, que seguiu na segunda 

colocação em nível mundial, atrás ape-

nas da Itália. Os calçadistas, com quedas 

consecutivas nas exportações, perderam 

três posições no ranking, caindo de 8º 

para o 11º lugar em nível mundial. A que-

da do setor de componentes, por sua vez, 

foi ainda maior, de sete posições. O setor 

caiu da 8ª para a 15ª posição.

O consultor apresentou, ainda, um 

índice de atratividade para os setores de 

calçados, couros e componentes. Nele, 

listou os países com maior potencial 

para os produtos nacionais. Para os cal-

çadistas, segundo ele, os principais mer-

cados são França, Estados Unidos – que 

voltou a comprar mais calçados brasi-

leiros a partir do final de 2015 -, China 

e Emirados Árabes Unidos. Para o setor 

de componentes, os melhores mercados 

estariam na China, Alemanha, México e 

Itália, ao passo que, para os curtumes, os 

destinos potenciais seriam China, Viet-

nã, Itália e Alemanha.

O evento Análise de Cenários con-

tou com o apoio da Associação Brasileira 

das Indústrias de Artefatos de Couro e 

Artigos de Viagem (Abiacav), Associação 

Brasileira das Indústrias de Máquinas e 

Equipamentos para os Setores do Couro, 

Calçados e Afins (Abrameq) e Instituto 

Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calça-

do e Artefato (IBTeC).

RESUMO
-Queda do preço das commodities, ocasionada pela menor demanda da China, tem influenciado fortemente 
a economia dos países emergentes, entre eles o Brasil;

-Brasil não aproveitou o superciclo de valorização das commodities que durou quase 12 anos;

-Crise política brasileira influenciou andamento do ajuste fiscal;

-Reforma da Previdência e revisão da taxa de juros são urgentes para o País retomar o caminho do 
crescimento;

-Brasil pode encerrar o ano de 2016 com índice de 14% de desemprego;

-Único setor que não perdeu posições no ranking de competitividade mundial nos últimos cinco anos foi o 
de couros, que seguiu na segunda colocação;

-Nos últimos cinco anos, calçadistas perderam três posições no ranking mundial de competitividade, 
caindo da 8ª para a 11ª posição;

-Setor de componentes foi o que mais perdeu posições no ranking de competitividade em cinco anos, 
caindo da 8ª para a 15ª posição.


