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PHOTOCALL É 
DESTAQUE NA COLÔMBIA

MARATONA MUDE
SERÁ EM OUTUBRO

ABI ENTREVISTA
CHRISTIAN TEDESCO

Os empresários brasileiros estão menos pessimistas com o 

desempenho das empresas e da economia brasileira. O   ín-

dice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) subiu pelo 

terceiro mês consecutivo e alcançou 47,3 pontos em julho. 

O valor é 10,1 pontos maior do que os 37,2 pontos regis-

trados em julho de 2015.  Mesmo assim, o indicador conti-

nua inferior à média histórica, que é de 54,3 pontos, e está 

abaixo da linha divisória de 50 pontos, que divide otimismo 

do pessimismo. As informações são da pesquisa divulgada 

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Conforme 

o levantamento, a  confiança ainda é menor nas pequenas 

indústrias e maior nas empresas de grande porte. Nas pe-

quenas, o ICEI ficou em 44,7 pontos e, nas grandes, em 48,8 

pontos. As perspectivas dos empresários para os próximos 

seis meses também melhoraram. O indicador de expectati-

vas em relação à situação das empresas e da economia su-

biu para 52,3 pontos em julho, o que mostra otimismo dos 

industriais. O indicador é 10,3 pontos superior aos  42 pontos 

registrados em julho do ano passado. 

Apesar de ainda estar bem abaixo da performance pa-

drão, o setor calçadista vem recuperando postos de tra-

balho. Em junho o setor calçadista brasileiro empregava 

298.149 pessoas, número que era 315.268 no mesmo mês 

de 2015. A queda no comparativo é de 5,4%. O dado do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), porém, mos-

tra uma recuperação no saldo CAGED ao longo de 2016. 

Nos seis primeiros meses foram gerados 14.293 postos 

(em dezembro o setor mantinha 284 mil postos).  Para o 

presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, a re-

cuperação dos embarques, embora ainda lenta, pode ser 

a explicação para o saldo positivo. Segundo ele, respon-

dem pelas melhores performances nos seis primeiros 

meses os estados do Rio Grande do Sul (que emprega 

cerca de 1/3 da mão de obra do setor), com 4.029 postos 

gerados; São Paulo, com 4.992 postos gerados; e Minas 

Gerais, com 4.226 postos gerados. “Esses são justamente 

os principais exportadores de calçados de maior valor 

agregado”, comenta.

ORIGEM SUSTENTÁVEL 
É DESTAQUE 

INTERNACIONAL

 CONFIANÇA DOS 
EMPRESÁRIOS AUMENTA 

EXPORTAÇÃO 
ALAVANCA EMPREGOS

O Programa Origem Sustentável, criado em 2013 pela 

Abicalçados e pela Associação Brasileira de Empresas 

de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (As-

sintecal), ficou entre os 500 melhores projetos de sus-

tentabilidade da América Latina. A terceira edição do 

Prêmio Latinoamerica Verde, do Equador, destacou os 

melhores projetos de uma lista de mais de 1,4 mil ins-

critos de 25 países do continente.  Os melhores cases 

inscritos foram avaliados por um comitê de mais de 100 

especialistas em sustentabilidade. Agora os projetos se-

rão apresentados para investidores do continente em 

um grande encontro em Guayaquil, no Equador, entre 

os dias 23 e 25 de agosto. O Programa é uma ação con-

junta das entidades da cadeia coureiro-calçadista que 

visa certificar, através de níveis diferentes, as empresas 

que adotam processos produtivos sustentáveis. Mais in-

formações em www.origemsustentavel.org.br. 

Iniciativa prevê série de ações para fomentar o 
desenvolvimento do setor calçadista. Página 4
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Mais uma vez são os exemplos práticos que nos comprovam 

uma teoria que há muito viemos trabalhando na Abicalçados: a 

de que a exportação não deve ser um negócio ocasional, deve 

ser mais do que isso, deve ser uma estratégia perene e que enseje 

a criação de uma cultura voltada para o mercado externo, com 

todas as suas diferenças e nuances.

Em 2016, com o dólar valorizado sobre o real, ainda que 

volátil e com toda a crise política e econômica enfrentada em 

âmbito doméstico, tínhamos uma boa expectativa de incre-

mentar os embarques de calçados. Iniciamos o ano falando em 

uma perspectiva otimista de, quem sabe, iniciar a caminhada 

rumo ao nosso patamar recorde, registrado no meio da década 

passada, quando chegamos a exportar quase US$ 2 bilhões em 

calçados. O registro não veio, mês após mês fomos acumulan-

do números negativos.

Procurando explicações, além das conhecidas - como o 

enorme custo que é se produzir num país que detém uma das 

maiores cargas tributárias entre os países emergentes, oferece 

uma infraestrutura pífia para exportação e um sistema altamen-

te burocratizado - encontramos uma outra teoria. Desde 2011, 

quando a conversão esteve na casa de R$ 1,60 por dólar esta-

dunidense, o Brasil veio sofrendo com quedas consecutivas nas 

exportações de manufaturados, entre eles os calçados. Em 2010, 

antes da maior desvalorização da moeda americana, exportamos 

o equivalente a US$ 1,5 bilhão e importamos cerca de US$ 304,5 

milhões, chegando a uma balança comercial de US$ 1,2 bilhão. 

Cinco anos depois, em 2015, já tínhamos visto a exportação des-

pencar para US$ 960 milhões e as importações somarem US$ 

480 milhões, chegando a um saldo de US$ 480 milhões. É fato 

que nesse ínterim tivemos, além do câmbio, graves problemas 

comerciais com a Argentina, nosso segundo principal destino, e 

uma série de problemas macroeconômicos que atingiram alguns 

dos nossos principais mercados. Neste período, muitas empresas, 

antes exportadoras, voltaram esforços apenas para o mercado 

doméstico, em busca de aproveitar o aquecimento do consumo 

no País e fugir das instabilidades provocadas no exterior. Do pon-

to de vista estratégico, penso que o erro não foi destinar fatias 

generosas para o promissor mercado brasileiro – o varejo de cal-

çados chegou a crescer dois dígitos no início da década passada. 

O erro foi abandonar o mercado internacional.

A prática da exportação deve fazer parte do planejamento 

da empresa, sendo uma decisão estratégica, com investimento 

constante em promoção comercial e de imagem. Alcançaremos 

a maturidade exportadora somente quando marcarmos presen-

ça além-fronteiras mesmo com todas as turbulências macroeco-

nômicas, quando finalmente aprendermos, com os erros, que re-

conquistar um mercado abandonado pode ser tão ou mais difícil 

do que a sua conquista.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Uma visão sobre as exportações

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Câmbio reduz projeção de 

exportações gaúchas

A balança comercial gaúcha 

deve sentir os efeitos da recen-

te valorização do real frente ao 

dólar no segundo semestre. 

Na avaliação de indústrias 

exportadoras, como a movelei-

ra e a calçadista, caso a moeda 

norte-americana se mantenha 

no patamar de R$ 3,20 ou 

venha a cair para menos do 

que isso, será praticamente 

impossível o setor fechar o ano 

com superávit no Rio Grande 

do Sul. O impacto é dado 

como certo, pois boa parte dos 

contratos para vendas externas 

foram firmados com o câmbio 

girando em torno de R$ 3,50, 

valor que era considerado 

satisfatório. Conforme o presi-

dente da Abicalçados, Heitor 

Klein, “uma valorização de 10% 

no real corrói a rentabilidade 

que esperávamos nessas tran-

sações e traz insegurança para 

o exportador”, afirma Klein. 

Para acabar com o medo 

de exportar

Adotar estratégias as-

sertivas de inserção no 

mercado internacional 

de calçados é sempre um 

bom caminho a ser traçado 

pelas empresas do seg-

mento. Para estimular esse 

mecanismo nos negócios 

que desejam embarcar nas 

atividades além-fronteira, 

a Abicalçados promoveu, 

na última semana, um 

encontro que abordou os 

primeiros passos para a 

exportação. A conferência 

contou com as palestras do 

professor e coordenador 

do Núcleo de Negócios 

Internacionais da ESPM-Sul, 

Christian Tudesco, e de re-

presentantes do Banco do 

Brasil, Correios e segurado-

ras de crédito. 

Com melhora das exporta-

ções, analistas já projetam alta 

de 2% no PIB de 2017

Com a expectativa de um 

bom desempenho das 

exportações, economistas 

começam a vislumbrar uma 

retomada mais vigorosa da 

economia brasileira em 2017. 

[...] O setor calçadista também 

já colhe ganhos no front ex-

terno. Segundo a Abicalçados, 

associação que representa a 

indústria, nos seis primeiros 

meses do ano, as vendas 

subiram 3,3% em volume, em 

relação ao mesmo período 

de 2015, mas estão 2,7% infe-

riores em receita (US$ 451,47 

milhões). Ainda assim, para 

alguns mercados as vendas 

dispararam. Para a Argentina, 

o crescimento no período foi 

de 85%, somando US$ 41,4 

milhões, um aumento de 

56,8% em faturamento. 

A retração das vendas de
calçadosdoBrasil aoexterior
foi de 2,7% no acumulado
deste ano até junho. No mês
passado,houve recuperação
emrelaçãoamaio,queamor-
teceu a queda do semestre.
Em junho, os calçadistas

exportaram US$ 84 milhões
(R$ 301,9 milhões), 7%mais
que nomesmomês de 2015.
Os dados são da Abicalça-

dos, que representa o setor.
“O câmbio instável não

deixaoscompradoresestran-
geiros seguros paranegociar
com o Brasil, varia muito”,
avaliaHeitorKlein,presiden-
te-executivo da associação.
De janeiroamaio, Estados

Unidos, Argentina e França
foram os principais destinos
dos calçados brasileiros.
No período, as vendas pa-

ra os vizinhos argentinos su-
biram 61,5% em relação a
2015—fecharamemUS$34,5
milhões (R$ 124milhões).
“Issosedeveànovapostu-

racomercialargentina.Asce-
nas da era Kirchner, de reter
produtos, já não são rotina.”

Exportação de
calçado do Brasil
recua 2,7% de
janeiro a junho

HORADO CAFÉ

A calçadista gaúcha
JorgeBischoffvai inaugu-
rar sua primeira loja nos
Estados Unidos, no mês
denovembro, emMiami.
A empresa prevê a

abertura de outras cinco
unidades naquele país,
ainda semdatadefinida.
“É um mercado enor-

me e que valoriza o cal-
çadobrasileiro.Alémdas
lojaspróprias, queremos
contar com franqueados
americanos”,dizodono,
que dá nome àmarca.
Atualmente, 20% da

produção é dedicada ao
mercado internacional e
a grife tem duas lojas no
Uruguai e uma emCuba.

1,4 MILHÃO
é a produção anual estimada

R$ 399
é o tíquetemédio do sapato

BICO
GRINGO

Com dólar alto, saldo de
transferências sobe 51%
O saldo de transferências

financeiras entre pessoas fí-
sicas que estão fora e dentro
do Brasil aumentou 51% en-
tre janeiro e maio deste ano,
na comparação com 2015.
O dado aparece no balan-

ço de pagamentos do país.
Esses valores vêm de bra-

sileirosque trabalhamnoex-
terior e enviam parte de seu
salário, por exemplo.
Noperíodo,houveumaal-

tade 5,3%dessemontante—
foram R$ 970milhões.
Emcontrapartida, também

é computado o dinheiro que
estrangeiros ganharam no
país e remeteram para fora.
Essas saídas foramasprinci-
pais responsáveis pela me-
lhora do resultado —houve
queda de 24,6%.
Se essaproporção seman-

tiver até o fimdeste ano, será
amaiordasériehistórica,que
começa em 1995.
Doismotivos impulsionam

atendência, segundoumtéc-
nico do Banco Central: a re-
cessãoeconômicaea taxade
câmbio —para enviar a mes-
ma quantidade de dólares, é
preciso receber mais reais.
Esse indicador das rela-

ções monetárias com o resto
do mundo acompanha “ten-
dênciasdasoutrascontas,co-
moadeexportações”,afirma
Antonio Porto, professor da
Fundação Getulio Vargas.
Uma valorização do real

durante os próximos meses
pode fazer com que o resul-
tadosejasuavizado.“Háuma
insegurançaeseria importan-
te que uma política cambial
ficasse clara.”
Aquedadaremissãodedi-

nheiro daqui para o exterior
vai contraa tendênciadosúl-
timos anos. Ela nunca foi
maior que o recebimento de
valores de fora, mas cresceu
duranteosanos1990ecome-
ço dos 2000.

As exportações de games
brasileiros atingiram, só nos
quatro primeiros meses des-
te ano, 81% do faturamento
total de 2015, de acordo com
a Apex, agência que promo-
ve vendas ao exterior.
O mercado quase quadru-

plicou suas exportações de
2014 para 2015, e deverá ter
crescimento de ao menos
56% até o fim deste ano.
Além do câmbio favorável,

asempresas sebeneficiamda
maior facilidade para desen-
volver jogospara celular, afir-
ma Fernando Chamis, da
Abragames,entidadedosetor.
“Poraplicativo,adistribui-

ção a outros países é muito

mais fácil, alémdeoprazode
desenvolvimento ser menor
que o de jogos para consoles
[aparelhos de videogame].”
Osprincipaiscompradores

sãoEstadosUnidoseCanadá.
Um dos grandes entraves

dosetoréofinanciamento.“É
um mercado de alto risco, é
difícil atrair investidores.”

PASSOU DE FASE

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

d com FELIPE GUTIERREZ, DOUGLAS GAVRAS e TAÍS HIRATA

MANDA PARA CÁ
Transferências pessoais nos últimos anos, emR$mi
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MADE IN BRAZIL
Exportações de games brasileiros

Faturamento, em US$milhões

Fonte: Apex-Brasi
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PASSOS TÍMIDOS
As exportações de calçados brasileiros
tiveram alta em junho... (em US$ milhões)

...e o acumulado de vendas para Argentina aumentou
(em US$milhões)
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DE BRASÍLIA

O Ministério das Cidades
atendeu ao pedido da Caixa
para remanejar recursos da
linha Pró-Cotista para finan-
ciar imóveis com valor entre
R$ 225mil e R$ 500mil.
Foi liberado uso de mais

R$1,724bilhão,apartirda re-
dução da disponibilidade de
dinheiro para imóveis com
valores abaixo de R$ 225 mil
e acima de R$ 500mil.
No início demaio, a Caixa

informou que os recursos
para a faixa intermediária
nessa linha de crédito esta-
vam esgotados, mas que ha-
via demanda por mais em-
préstimos.
Para imóveis de outros

valores, por outro lado, so-

bravam recursos e faltava
demanda.
A linha Pró-Cotista só po-

deseracessadapor trabalha-
dores com pelo menos três
anos de vínculo comoFGTS.
Alémdisso, elesprecisames-
tar trabalhando ou ter saldo
nacontadoFGTSdepelome-
nos 10% do valor do imóvel.
A taxa de juros é de 8,66%

ao ano, bem abaixo dos
contratos firmados com re-
cursosdapoupança,queho-
je custam ao mutuário mais
de 10% ao ano.
Em março, o FGTS havia

liberado R$ 7 bilhões na Cai-
xa da linha Pró-Cotista, de
forma a compensar a falta
de dinheiro de outras fon-
tes, como a caderneta de
poupança.

O dinheiro foi dividido
por faixas de valores de imó-
veis,masademanda semos-
trou diferente da projetada
pelo fundo.

BB
OBancodoBrasil também

recebeu recursos da mesma
linha,masnãohouve faltade
dinheiro para nenhuma fai-
xaatéagora.Atémaio,oban-
cocontratouR$330milhões.
“Essa é a linha prioriza-

da hoje pelo BB. A gente vê
essa mudança com bons
olhos,porqueoministérioes-
tá priorizando a faixa que
é onde está a maior deman-
da mesmo”, afirma o vice-
presidentedeNegóciosdeVa-
rejo doBancodoBrasil, Raul
Moreira. (EDUARDO CUCOLO)

Caixa eBB terãomais verba para
imóvel deR$ 225mil a R$ 500mil
Recursos valempara a linha Pró-Cotista, destinada a quem temFGTS

» DE OLHO A presidente mundial do banco Santander,
Ana Botín, que afirmou nesta terça-feira (5) em Madri
ter interesse em comprar os ativos do Citibank no Brasil

Susana Vera - 24.mai.16/Reuters

DE BRASíLIA - O Senado apro-
vou na noite desta terça (5) a
indicação do governo do pre-
sidente interino,MichelTemer,
de quatro nomespara compor
a diretoria do Banco Central,
presidido por Ilan Goldfajn.
Atual diretor do Bradesco

Asset Management, Reinaldo
Le Grazie assumirá a diretoria
de Política Monetária.
Os outros indicados que ti-

veram seus nomes aprova-
dos foram: Tiago Couto Bar-
riel, economista indicadopara
a Diretoria de Assuntos Inter-
nacionais e de Gestão de Ris-
cos Corporativos; Carlos Via-
na de Carvalho, nomeado pa-
ra a Diretoria de Política Eco-
nômica; e Isaac SidneyMene-
zesFerreira, atualprocurador-
geraldoBC,paraassumiraDi-
retoriadeRelacionamento Ins-
titucional e Cidadania.

NOvO gOvERNO

Senadoaprova
indicaçãodequatro
diretores para oBC

QUArtA-FEirA, 6 DE JUlhO DE 2016 H H H mercado A13ab

Trocar o surfe...A Provi-
der IT, umaconsultoria de tec-
nologia da informação, vai in-
vestir R$ 10 milhões nos pró-
ximos 12 meses para começar
a operar em São Paulo.

...pelo skate Aempresa é
do Rio. Os aportes vão princi-
palmenteparapessoal eestru-
tura física. O principalmerca-
do dela é o de seguros, mas a
ideiaéprospectarnovasáreas.

Pagoemcapítulos OPá-
tioCianê, shoppingdeSoroca-
ba (SP), vai aceitar livros usa-
dos comopagamento do esta-
cionamento. O destino deles
seráum institutobeneficente.
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A balança comercial gaúcha 
deve sentir os efeitos da recente 
valorização do real frente ao dó-
lar no segundo semestre. Na ava-
liação de indústrias exportadoras, 
como a moveleira e a calçadis-
ta, caso a moeda norte-america-
na se mantenha no patamar de  
R$ 3,20 ou venha a cair para me-
nos do que isso, será praticamen-
te impossível o setor fechar o ano 
com superávit no Rio Grande do 
Sul. O impacto é dado como certo, 
pois boa parte dos contratos para 
vendas externas foram firmados 
com o câmbio girando em torno 
de R$ 3,50, valor que era conside-
rado satisfatório.

O presidente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Sul (Fiergs), Heitor Müller, diz ter 
solicitado ao ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, a adoção 

de medidas de estabilização da 
moeda em valores entre R$ 3,40 e  
R$ 3,60. “Não estava nos hori-
zontes da indústria essa queda 
substancial observada agora. Fe-
chamos negócios com um valor 
razoável, mas, na hora de receber, 
entra menos do que o projetado. 
Com essa volatilidade, a indústria 
torna-se uma loteria. O que pedi-
mos ao ministro é alguma certeza 
em relação ao câmbio”, lamenta.

A situação pode piorar, con-
forme Müller, caso o real siga se 
valorizando. “Estamos nos aproxi-
mando, novamente, de uma situa-
ção em que vale a pena importar 
produtos para vender no mercado 
brasileiro, o que traria um duplo 
prejuízo para a economia nacio-
nal”, analisa. Nesse sentido, se 
não houver sustentação por parte 
das commodities agrícolas devido 
a uma possível quebra na produ-
ção, a Fiergs trabalha com a possi-
bilidade de fechar 2016 com uma 

balança comercial negativa. “Com 
o dólar abaixo de R$ 3,40, a maio-
ria dos produtos brasileiros não 
tem competitividade no mercado 
internacional”, completa.

Um dos setores mais afeta-
dos no Rio Grande do Sul é o cal-
çadista. Conforme o presidente da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Calçados (Abicalçados), Heitor 
Klein, na primeira feira interna-
cional do segmento, realizada na 
Itália, as empresas brasileiras con-
tabilizaram US$ 16 milhões em ne-
gócios, o que pode ser multiplicado 
por cinco levando-se em conta os 
acordos firmados posteriormente. 
“Uma valorização de 10% no real 
corrói a rentabilidade que esperá-
vamos nessas transações e traz in-
segurança para o exportador, pois 
a transação será completada daqui 
cinco meses”, afirma Klein.

Os calçadistas exportaram 
US$ 84 milhões em junho, al-
tas de 7% na comparação com o 

INDÚSTRIA 

Câmbio reduz projeção  
de exportações gaúchas 
Empresários pedem estabilização do dólar entre R$ 3,40 e R$ 3,60

Luiz Eduardo Kochhann
luiz@jornaldocomercio.com.br

Segmento calçadista é um dos mais afetados pela alta da moeda 

ANA PAULA APRATO/JC

mesmo mês do ano passado e de 
17% em relação ao mês anterior. 
Entretanto, no acumulado do pri-
meiro semestre, na comparação 
com o mesmo período de 2015, o 
faturamento caiu 2,7%, saindo de 
US$ 464 milhões para US$ 451,5 
milhões. Para os últimos seis me-
ses deste ano, a tendência é de 
nova retração, tendo em vista o 
câmbio desfavorável. “Certamen-
te teremos reflexos negativos nos 
próximos meses. Ainda é cedo 
para mensurar, mas, muito pro-
vavelmente, fecharemos o ano 
novamente com déficit nas ex-
portações”, destaca o presidente 
da Abicalçados. 

A avaliação é ratificada pela 
Associação das Indústrias de Mó-
veis do Estado do Rio Grande do 
Sul (Movergs). “A valorização do 
real nos pegou de surpresa. O se-
tor vinha trabalhando com um 
patamar de R$ 3,60 para embar-
ques para daqui a 60 ou 90 dias”, 
afirma o presidente da entidade, 
Volnei Benini. De janeiro a maio 
de 2016, os moveleiros do Brasil 
faturaram US$ 231,2 milhões em 
exportações, queda de 7,5% na 
comparação com o cinco primei-
ros meses de 2015. Consolidada a 
projeção da Movergs, será mais 
um segmento da indústria a amar-
gar queda no segundo semestre.

Enquanto a maioria das indústrias, de 
diferentes segmentos, passa por momentos 
de baixa produção e vendas, a Treboll Mó-
veis administra situação totalmente oposta. 
A fabricante de móveis ocupa 95% de sua 
capacidade instalada no parque fabril de 
Flores da Cunha e projeta novo crescimento 
de faturamento para 2016, realidade com a 
qual convive nos últimos três anos, período 
em que acumula avanço de 60%. De acordo 
com Tobias Curra, diretor comercial, o pla-
nejamento é crescer em torno de 23%, apro-
veitando a variação cambial favorável e a 
conquista de novos mercados internos.

Para alcançar a atual condição, a empre-

sa iniciou mudanças há quatro anos, princi-
palmente na governança, com incorporação 
de novos gestores, e investimentos em pro-
cessos e equipamentos para elevar produ-
ção e qualificação dos produtos. Também 
alterou a estratégia comercial, antes focada 
quase que exclusivamente nas exportações, 
passando a atuar mais fortemente no mer-
cado interno, que já participa com 20% da 
receita, atendendo principalmente a gran-
des redes do varejo. O gestor destaca, no en-
tanto, que, neste ano, as vendas domésticas 
têm se mostrado mais retraídas, tornando-
-se difícil uma previsão do resultado final.

Curra observa que a empresa tam-
bém evitou concorrer em segmentos mui-
to disputados, como de móveis seriados e 
sob medida. 

Na contramão do setor, Treboll opera 
próximo ao limite de sua capacidade
Roberto Hunoff, de Caxias do Sul
economia@jornaldocomercio.com.br

Apenas as compras industriais subiram 
(1,6%) entre abril e maio nos seis compo-
nentes avaliados pelo Índice de Desempe-
nho Industrial (IDI-RS) elaborado pela Fede-
ração das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(Fiergs). Com isso, o indicador caiu 2,3%, 
com ajuste sazonal, a terceira queda conse-
cutiva, levando o indicador a novo piso da 
série iniciada em janeiro de 2003.

“Os números de maio não alteram o 
quadro de recessão que acompanha o setor 
industrial gaúcho. A melhora recente nas 
expectativas dos empresários, motivada 
pelo novo governo, não está sendo acom-
panhada por uma reação concreta da pro-
dução, apesar da estabilização do ritmo de 
queda da atividade”, alerta o presidente da 
Fiergs, Heitor Müller.

As retrações registradas em fatura-
mento real (-1%), horas trabalhadas na 
produção (-1,2%), Utilização da Capacida-
de Instalada – UCI (-1,2%, com grau médio 
de 78,2%), emprego (-1,1%) e massa salarial 
(-0,3%), os demais indicadores do IDI-RS, 
revelam que os problemas continuam a 
afetar a indústria gaúcha. 

“A demanda interna em baixa, o de-
semprego crescente, o crédito restrito e a 
falta de confiança dos empresários perma-
necem, mantendo um cenário incompatí-
vel para uma recuperação no curto prazo”, 
diz Müller. Em maio, o emprego caiu pelo 
16º mês consecutivo, e apresentou dois re-
cordes negativos: o de menor nível histó-
rico e o de maior duração, o que levou a 
massa salarial à sexta contração seguida.

Desempenho industrial registra terceira 
queda consecutiva no Rio Grande do Sul 

Exportação de calçado 

do Brasil recua 2,7% de 

janeiro a junho

A retração das vendas 

de calçados do Brasil ao 

exterior foi de 2,7% no 

acumulado deste ano até 

junho. No mês passa-

do, houve recuperação 

em relação a maio, que 

amorteceu a queda do 

semestre. Em junho, os 

calçadistas exportaram 

US$ 84 milhões (R$ 301,9 

milhões), 7% mais que no 

mesmo mês de 2015. Os 

dados são da Abicalçados, 

que representa o setor. “O 

câmbio instável não deixa 

os compradores estran-

geiros seguros para ne-

gociar com o Brasil, varia 

muito”, avalia Heitor Klein, 

presidente-executivo da 

associação. 

A decolagem da economia

O resgate da confiança 

empresarial é o prenúncio de 

que a retomada econômica 

será mais rápida e forte do 

que muitos imaginam. Saiba 

como e por que o Brasil pode 

crescer 2% em 2017 e 4% em 

2018. Os efeitos da tão aguar-

dada retomada econômica já 

estão sendo antecipados pelo 

mercado financeiro. Nas últi-

mas semanas, o dólar recuou 

a R$ 3,20, cotação 24% inferior 

à registrada no período de 

desânimo total com o go-

verno Dilma. Porém, o setor 

empresarial vê com cautela 

essa valorização, pois teme a 

concorrência dos importados. 

“Não adianta nada retomar o 

PIB em 2017 se os importados 

invadirem o mercado interno”, 

diz Heitor Klein, presidente 

da Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados. “Preci-

samos de um dólar em torno 

de R$ 3,50.” 

Volume de exportação 

de calçado sobe 3,3% no 

semestre, diz Abicalçados

A Abicalçados informou 

nesta terça-feira que as 

exportações do setor 

em junho somaram 9,3 

milhões de pares, o que 

representou um aumento 

de 12,5% em comparação 

ao volume embarcado 

no mesmo mês de 2015. 

No período, o faturamen-

to cresceu 7% em dólar, 

para US$ 84 milhões. Na 

comparação a maio deste 

ano, houve avanço de 11% 

em volume e de 17% em 

faturamento.  De acordo 

com a entidade, o dólar va-

lorizado em relação ao real 

e a qualidade do calçado 

brasileiro contribuíram para 

a melhora no desempenho 

das indústrias exportadoras 

no período. 
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Conselho Deliberativo

“Alcançaremos 
a maturidade 
exportadora 
somente quando 
marcarmos presença 
além-fronteiras 
mesmo com todas 
as turbulências 
macroeconômicas, 
quando finalmente 
aprendermos, 
com os erros, que 
reconquistar um 
mercado abandonado 
pode ser tão ou mais 
difícil do que a sua 
conquista.”
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COLÔMBIA SE RENDE À QUALIDADE 
DO CALÇADO VERDE-AMARELO

ESPECIAL

O final de julho e início de agosto 

foram de holofotes e flashes para 

o calçado brasileiro na Colômbia. Isso 

porque, dos dias 26 a 28 de julho, e de 

2 a 4 de agosto, 19 marcas de calçados 

verde-amarelos participaram de eventos 

de relacionamento com a imprensa lo-

cal – o Photocall - em Medellin e Bogo-

tá, o que gerou editoriais de moda que 

você confere a seguir.

As participações foram proporcio-

nadas pelo Brazilian Footwear, progra-

ma de apoio às exportações de calçados 

mantido pela Abicalçados e Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil). Além dos 

eventos de relacionamento, mais de 30 

marcas participaram das plataformas 

de negócios da IFLS e Colombiamoda, 

feiras que são destaque na página 6 

deste informativo.

ACESSE:

MARATONAMUDE.COM.BR

R E A L I Z A Ç Ã O

24 HORAS
4 EQUIPES
3 PROTÓTIPOS 
DE CALÇADOS
1 EQUIPE 
VENCEDORA

PARTICIPE DA 
BATALHA CRIATIVA 
MARATONA MUDE.

QUEREMOS OUVIR 
A SUA VOZ.

DESIGNERS, 
INSCREVAM SUAS 
EQUIPES ATÉ
25 DE AGOSTO.
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Soluções para resíduos: veja no Fórum CSCB de Sustentabilidade

Unidades de fornecimento gaúchas aumentaram lucratividade

Transformar resíduos em novos produtos é o 

trabalho da WiseWaste, empresa que tem em 

seu portfólio clientes como Natura, Nestlé e 

Braskem. Seu diretor, Guilherme Brammer, será 

um dos palestrantes do Fórum CSCB de Sus-

tentabilidade, mostrando como a logística re-

versa, a engenharia e a tecnologia podem criar 

soluções para o que antes seria considerado 

lixo. O evento acontece no dia 11 de agosto, 

em Novo Hamburgo/RS, na Universidade Fee-

vale, com realização do Centro das Indústrias 

de Curtumes do Brasil (CICB). 

A palestra de Brammer - Do resíduo ao 

novo produto: a aplicação da economia cir-

cular para transformar artigos de descarte em 

matéria-prima de alto valor  - vai detalhar o 

processo que envolve estudos laboratoriais, 

cooperativas de catadores e desenvolvimento 

e fabricação de novos produtos. Esta atuação 

contempla os três principais pontos da cadeia 

produtiva: fabricação, consumo/descarte e 

reciclagem. “As empresas estão migrando seu 

conceito de produção, saindo do modelo de 

economia linear, e indo para o modelo de eco-

nomia circular. Isso ainda é embrionário, mas 

já temos exemplos reais”, afirma o palestrante.

Um caso de sucesso deste posicionamen-

to é o da empresa americana Interface, especia-

lista em carpetes para o segmento corporativo. 

Conforme conta Brammer, em vez de vender 

a forração de pisos, eles alugam os produtos, 

sendo responsáveis pela manutenção das pe-

ças. “Se o carpete estragar, não tem problema: 

eles reciclam 100% do que produzem e usam 

em seu próprio processo produtivo os resídu-

os pós-consumo. Já faturam algo em torno de 

US$ 1 bilhão todos os anos neste modelo”, des-

taca. No setor de couros e calçados, segundo 

Brammer, estima-se que a geração de resíduos 

sólidos chegue a 1,4 mil toneladas por dia – um 

grande potencial para o desenvolvimento da 

economia circular. 

Confira a programação completa em 

www.cicb.org.br/forumdesustentabilidade.

As 60 unidades prestadoras de serviços para as indústrias 

de calçados do Rio Grande do Sul participantes do Proje-

to Desenvolver o Arranjo Produtivo do Calçado, mantido 

pelo Serviço Brasileira de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae) em parceria com entidades setoriais, au-

mentaram sua lucratividade em mais de 9% no primeiro 

semestre na relação com igual período do ano passado. 

Esse foi um dos indicadores divulgados pelo Sebrae dos 

vales do Sinos, Caí e Paranhana do Rio Grande do Sul em 

encontro realizado no último dia 21 de julho, na sede da 

Abicalçados, em Novo Hamburgo/RS.

Anfitrião do encontro, o presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, destacou o trabalho do Sebrae, que 

tem tornado possível a união do setor em uma convergên-

cia de interesses mútuos pelo desenvolvimento da cadeia.

Na sequência do encontro, os gestores do Projeto, 

Carolina Rostirolla e Maico Fernandes, apresentaram o 

Projeto no viés de Eficiência Produtiva e Design, respec-

tivamente. O Projeto Desenvolver o Arranjo Produtivo do 

Calçado conta com oito indústrias de calçados âncoras, 

que são as empresas para as quais as 60 unidades de for-

necimento envolvidas na iniciativa prestam serviços. São 

elas: ZZSAP, Ramarim, Usaflex, IBL Calçados, Jaise Calça-

dos, Zenglein e Cia, Henrich e Cia e Vercelli.

Segundo Carolina, desde janeiro de 2015, quando foi 

lançado o projeto – que tem duração de dois anos -, foram 

prestadas mais de mil horas de consultorias e realizadas 

três oficinas de troca rápida de modelos. “Mais importante 

do que os resultados é a cultura dos indicadores, que tem 

sido trabalhada. Antes do projeto, muitas das empresas 

não acompanhavam, não tinham controle sobre o pro-

cesso produtivo”, avalia a gestora. Além do aumento da 

lucratividade, segundo ela, foram diminuídos os índices 

de retrabalho, não conformidades e melhorada a pontu-

alidade de entrega.

 

Design

Responsável pelo braço de Design no projeto, esse lança-

do em janeiro deste ano, o gestor Maico Fernandes falou 

sobre a iniciativa, que tem foco no modelo de negócio, re-

posicionamento da marca, processo criativo, desenvolvi-

mento de produto, presença digital, promoção comercial 

e melhoria de gestão. Segundo ele, já foram realizadas seis 

oficinas e a previsão é de chegar a cinco mil horas de con-

sultorias ao longo de 2016. Entre as metas do projeto estão 

aumentar a lucratividade em 10%, faturamento em 20%, 

Carteira de Clientes em 10%, frequência de lançamentos 

de novos produtos em 20%, entre outros.

ENTIDADES DO SETOR LANÇAM 
PROGRAMA FUTURE FOOTWEAR

A Abicalçados, em parceria 

com a Associação Brasilei-

ra de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos 

(Assintecal), Centro das Indústrias 

de Curtumes do Brasil (CICB), As-

sociação Brasileira das Indústrias 

de Máquinas e Equipamentos 

para Couros, Calçados e Afins 

(Abrameq), Instituto Brasileiro de 

Tecnologia do Couro, Calçado e 

Artefato (IBTeC) e Serviço Nacio-

nal de Aprendizagem Industrial 

(Senai), lança, no próximo dia 24 

de agosto, às 18h30min, o projeto 

Future Footwear. A iniciativa visa 

preparar o setor calçadista bra-

sileiro para o futuro do segmen-

to, considerando melhorias em 

design, produção e modelo de 

negócios. O lançamento será na 

sede principal do Grupo Priority, 

que produz as marcas West Coast 

e Cravo & Canela, em Ivoti/RS.

A gestora de Projetos da 

Abicalçados, Roberta Ramos, 

ressalta que o projeto leva em 

consideração o atual estágio 

da cultura mundial, que privi-

legia cada vez mais o acesso 

do que a posse dos produtos. 

“Estamos já na era da revolu-

ção digital, onde a mentalidade 

é randômica, criativa, orgânica 

e estética. A forma como nos 

comunicamos, encontramos in-

formações, nos relacionamos e 

temos a visão de mundo já é di-

ferente”, comenta. Segundo ela, 

a indústria de calçados precisa 

estar preparada para a mudança 

de mentalidade do consumidor, 

o que vai ensejar novos mo-

delos de negócios, processos 

diferentes do que os utilizados 

até agora e produtos altamente 

inovadores.  “As configurações 

de trabalho tradicionais tam-

bém vão mudar. Invés de uma 

visão hierárquica de relações, 

passaremos a ter uma descen-

tralização de poder, com uma 

maior horizontalidade entre os 

operadores e entre todos os 

elos da cadeia”, completa a ges-

tora, citando exemplos como a 

plataforma Airbnb – que sem 

uma estrutura de hotelaria já 

hospedou mais de 60 milhões 

de pessoas em quase 200 paí-

ses, a Netflix – com a disponi-

bilidade de filmes e séries ex-

clusivas pela internet, e o Uber 

– que sem a propriedade de um 

carro já está no rol de um dos 

principais serviços de transpor-

te de passageiros do mundo.  

O setor

Figurando entre os principais fa-

bricantes mundiais de calçados, 

a indústria brasileira ainda tem 

um longo caminho rumo à ino-

vação nos processos. Roberta 

cita, como exemplos de inova-

ções sendo desenvolvidas em ní-

vel mundial, o sapato que muda 

de cor conforme desejo do usu-

ário via aplicativo no smartpho-

ne, o calçado que gera energia 

ao caminhar, o sapato com GPS, 

entre outros.

Segundo Roberta, a meta é 

ambiciosa. Com o projeto, o obje-

tivo é tornar a indústria calçadista 

nacional, no médio prazo, uma 

referência internacional. “Certa-

mente, com o apoio de toda a 

cadeia, conseguiremos alcançar 

esse objetivo”, projeta.

Projeto

O Future Footwear tem um tripé 

composto por Novos Produtos, 

Novos Processos e Novos Mode-

los de Negócios, que juntos for-

marão a base para o desenvolvi-

mento do conceito na indústria 

calçadista brasileira. “Queremos 

possibilitar à indústria desenvol-

ver materiais com tecnologia 

avançada, automação, maior in-

tegração entre os elos da cadeia, 

fomentar o empreendedorismo 

em novos modelos de negócios, 

aproximar o setor de startups, en-

fim, criar uma cultura inovadora”, 

comenta a gestora.

Entre os projetos que fazem 

parte do Future Footwear estão 

plataformas já criadas como a 

Moda Co, Maratona MUDE e o 

sistema de automação SOLA. Ain-

da este ano, serão realizadas pelo 

menos três ações: uma rodada 

de negócios entre fornecedores 

de tecnologia e representantes de 

empresas do setor; o FF Meeting, 

um encontro com entidade re-

presentativas de setores fornece-

dores, como software, eletrônica 

e automação; e o FF Enterprise 

- Desafio Empreendedor, evento 

que será realizado entre estudan-

tes de nível superior com o obje-

tivo de criar equipes multidiscipli-

nares para pensarem novas ideias 

na resolução de problemas do se-

tor calçadista.

ABINOTÍCIAS
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A terceira edição da Marato-

na MUDE, evento realizado 

pela Abicalçados em parceria com a 

Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-

-Brasil), já tem data definida. A Bata-

lha Criativa entre equipes de desig-

ners brasileiros e a programação de 

conteúdo ocorrerão nos dias 14 e 15 

de outubro, no BarraShoppingSul, em 

Porto Alegre/RS.  As inscrições para a 

captação de equipes já estão abertas 

e podem ser realizadas, sem custo, 

no site www.maratonamude.com.br.

Neste ano, a Maratona MUDE tra-

rá o conceito da polifonia da moda. “O 

design precisa ouvir as diversas vozes 

da moda, que vêm das ruas, dos movi-

mentos sociais e das mudanças cultu-

rais do nosso tempo. Tudo é elemen-

to para a construção de um produto 

que transcenda o material” , explica 

o consultor de Design Estratégico da 

Abicalçados, Dario Henke, ressaltando 

que o objetivo do projeto é estimular a 

criação de um design autoral por parte 

dos participantes. “A indústria de cal-

çados, gradualmente, vai entendendo 

a importância da cultura do design, da 

criação de um produto com identidade 

própria”, avalia Henke.

A Batalha

As equipes terão até o dia 25 de agos-

to para realizarem a inscrição no site 

da Maratona MUDE. Cada uma deve 

ter quatro participantes, de preferência 

multidisciplinares. “Não é obrigatório, 

mas pela nossa experiência, a sugestão 

é de que as equipes sejam multidisci-

plinares e englobem profissionais ca-

pazes de executar todos os processos 

da produção de um calçado”, aconse-

lha o gestor.  

Os grupos selecionados por uma 

comissão de especialistas da Abicalça-

dos farão a esperada Batalha Criativa 

no dia 14 de outubro. Em um período 

ininterrupto de 24 horas, em área cen-

tral no BarraShoppingSul, as equipes 

deverão desenvolver três protótipos de 

calçados. O resultado será divulgado 

no dia 15, durante a programação de 

conteúdo da Maratona, que será anun-

ciada em breve. A equipe com melhor 

resultado receberá R$ 20 mil.

A Maratona MUDE é uma rea-

lização da Abicalçados no âmbito 

do Brazilian Footwear, programa de 

apoio às exportações de calçados 

mantido em parceria com a Apex-

-Brasil. Os patrocínios são da Couro-

moda e da Francal Feiras.

Abicalçados realiza “media training” com exportadores

Exportação está cercada de mitos, diz especialista

Visando proporcionar um melhor relacio-

namento com a imprensa internacional, a 

Abicalçados, através do Brazilian Footwear, 

programa de apoio às exportações de calça-

dos mantido em parceria com a Apex-Brasil) 

abriu inscrições para um workshop de “me-

dia training”. O evento está marcado para 25 

e 26 de agosto, na sede da Abicalçados, em 

Novo Hamburgo/RS.

O objetivo da iniciativa, segundo o ges-

tor de Projetos da entidade, Cristian Schlin-

dwein, é fornecer dicas fundamentais para a 

maximização de resultados da comunicação 

realizada no exterior. Segundo ele, a expor-

tação deve ser uma estratégia permanente 

da empresa e não um negócio ocasional. 

Para consolidar posição no mercado inter-

nacional, segundo o gestor, é necessária 

uma preparação que preze, além da venda 

de produtos, a imagem das marcas. “Com 

uma comunicação adequada ao mercado 

e permanente é possível realizar a inserção 

da marca, tornando-a objeto de desejo do 

consumidor”, frisa.

 

Prática

O evento realizado pela Abicalçados terá 

como premissa responder questionamen-

tos comuns da imprensa internacional, com 

casos práticos e que ensejam preparo por 

parte dos porta-vozes corporativos. Duran-

te dois dias, das 14h às 20h, as professoras 

Bianca Aydos e Lise Aydos, orientarão os par-

ticipantes quanto ao relacionamento com a 

imprensa, planejamento de comunicação 

empresarial e administração de crises. “No 

evento serão apresentados também ques-

tões concretas, como o funcionamento das 

redações, técnicas de comunicação e im-

pacto das notícias junto à opinião pública”, 

adianta Schlindwein, acrescentando que 

também serão realizados exercícios práticos 

com os participantes.

Docentes

Para o evento, a Abicalçados buscou duas pro-

fissionais de experiência na comunicação em-

presarial com foco no mercado internacional.

Bianca Aydos é consultora em Comu-

nicação Oral Empresarial e professora de 

cursos de Dicção e Oratória das universi-

dades Unisinos, PUCRS, Feevale, Faccat e 

Faccentro. A profissional coordena, ainda, 

os cursos de Oratória Criativa da Escola de 

Criação da ESPM-Sul.

A segunda palestrante é Lise Aydos. 

Jornalista por formação há 24 anos e com 

experiência em rádio, jornal, televisão e as-

sessoria de imprensa, a profissional ministra 

cursos de Media Training.

O evento é exclusivo para associados da 

Abicalçados, destinado a empresas que atu-

am com estratégias para exportação e par-

ticipam ativamente de ações de promoção 

comercial. Limitadas a 20 lugares, as inscri-

ções podem ser feitas até dia 12/08 pelo e-

-mail janaina@abicalcados.com.br mediante 

investimento de R$ 100.

Com o objetivo de estimular as em-

presas a entrar no mercado interna-

cional de calçados, a Abicalçados 

promoveu, no dia 13 de julho,  na 

sede da entidade, em Novo Ham-

burgo/RS, o evento Estratégias para 

Exportação – Primeiros passos.  O 

encontro contou com palestras do 

consultor empresarial e professor, 

Christian Tudesco, e de represen-

tantes do Banco do Brasil, Correios 

e seguradoras de crédito para ex-

portação, além do bate-papo com 

profissional experiente no mercado 

externo de calçados. 

O professor Tudesco abriu os 

trabalhos ressaltando que, em pri-

meiro lugar, é preciso tirar a nega-

tividade das questões referentes à 

exportação. Segundo ele, existem 

muitos mitos, o que, aliado à ten-

dência brasileira de “negativar as 

coisas”, acaba emperrando o pro-

cesso de inserção e expansão além-

-fronteiras. “A verdade é que, nos 

últimos dez anos, acessar o merca-

do internacional ficou muito mais 

fácil, apesar de toda a instabilidade 

macroeconômica”, disse, acrescen-

tando que não existe porte definido 

para a colocação no mercado exter-

no. “Na Itália, 75% das empresas ex-

portadoras são de micro e pequeno 

portes. O que é fundamental é a cul-

tura de exportação”, destacou. 

Movimento recente

Com apenas 25 mil empresas ex-

portadoras em todo o Brasil, 

Tudesco ressaltou que a pau-

ta nacional ainda é baseada nas 

commodities. “Das exportadoras, 

250 respondem por quase 70% 

do total de embarques. A cultura 

de inserção internacional ainda é 

muito recente no Brasil e cabe a 

nós transformar isso“, comentou. 

Para a inserção além-fronteiras, 

o especialista destacou que são 

necessários alguns cuidados, es-

pecialmente na distribuição, com 

a escolha do parceiro ideal. “Não 

podemos nos precipitar”, frisou, 

lembrando que uma das empresas 

na qual trabalhou teve marca re-

gistrada no exterior por um distri-

buidor mal selecionado. 

Tudesco listou algumas dicas 

importantes para empresas inician-

tes. Segundo ele, é preciso fazer 

uma análise macroambiental de-

talhada, levando em consideração 

aspectos sociais e culturais do País, 

além de promover uma adaptação 

do mix de produtos.  A definição 

de preços,  em consonância com 

a concorrência local, os custos e a 

demanda também é fundamental. 

Bate-papo

Através de um bate-papo com a 

plateia de empresários, o especia-

lista em mercado internacional de 

calçados, Jadir Bergonsi, ressaltou 

as vantagens competitivas da mar-

ca que trabalha a exportação. Se-

gundo ele, a exportação diminui o 

risco diante das crises, aumenta o 

nível de competitividade do pro-

duto e traz maior credibilidade para 

a empresa. “No entanto, é preciso 

entender do seu negócio, fazer um 

planejamento estratégico tendo em 

vista que a exportação é um negó-

cio a longo prazo”, disse.

Retomando o ensinamento do 

professor Tudesco, ele destacou 

que é preciso quebrar o paradigma 

de que empresas menores não po-

dem exportar. “Algumas empresas 

já nascem no mercado internacio-

nal. O importante é ter uma história 

para contar”, concluiu. 

O evento contou ainda com 

palestras dos representantes do 

Banco do Brasil, Maicon Ferraz, que 

apresentou as opções de financia-

mento Proger, ACC/ACE, Proex e 

BNDES Exim; dos Correios, Francieli 

de Grandis, que falou do Exporta Fá-

cil – com limite de até US$ 50 mil 

por remessa; e das seguradoras de 

crédito Coface e Euler Hermes.

TERCEIRA EDIÇÃO DA 
MARATONA MUDE SERÁ EM OUTUBRO

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

PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS NA 
COLÔMBIA DEVEM GERAR US$ 11 MILHÕES

A participação de mais de 

30 marcas de calçados 

verde-amarelos nas feiras co-

lombianas IFLS - International 

Footwear and Leather Show - 

e Colombiamoda deve gerar 

US$ 11 milhões em exportações 

de calçados ao longo do semes-

tre. Na IFLS, que aconteceu en-

tre 2 e 4 de agosto, em Bogotá, 

os negócios imediatos chega-

ram a US$ 1,17 milhão, 17% mais 

do que na feira do ano passado. 

Já na Colombiamoda, feira vol-

tada para a alta moda ocorrida 

em Medellín, a participação 

verde-amarela gerou US$ 545 

mil in loco, 25% mais do que na 

mostra de 2015. Ambas as par-

ticipações foram viabilizadas 

através do Brazilian Footwear, 

programa de apoio às exporta-

ções de calçados mantido pela 

Abicalçados em parceria com 

a Agência Brasileira de Promo-

ção de Exportações e Investi-

mentos (Apex-Brasil). 

IFLS

Mais uma vez os pavilhões de 

Corferias serviram de cenário 

para as empresas brasileiras 

mostrarem o seu potencial. No 

total, 32 marcas de calçados 

nacionais representaram o me-

lhor dos segmentos feminino, 

masculino e infantil e celebra-

ram bons resultados na IFLS. 

Durante os três dias da mostra, 

os expositores verde-amarelos 

realizaram 481 contatos com 

compradores da Colômbia, 

Canadá, Curaçao, Equador, 

Holanda, Espanha, Costa Rica, 

Peru, Estados Unidos, Surina-

me, Chile e Venezuela, sendo 

310 deles inéditos. No total, as 

marcas fecharam US$ 1,17 mi-

lhão em negócios imediatos 

– contra o US$ 1 milhão regis-

trado em julho de 2015. Para 

os próximos seis meses as em-

presas esperaram celebrar mais 

US$ 8,2 milhões em negócios 

em decorrência da IFLS. “As 

empresas estavam satisfeitas 

com a feira e conseguiram, em 

sua maioria, atingir suas expec-

tativas”, destaca Maria Patrícia 

de Freitas, analista de Promo-

ção Comercial da Abicalçados.

Participaram da IFLS as 

marcas Beira Rio Conforto, 

Moleca, Vizzano, Molekinha, 

Modare Ultraconforto, Dome-

nicca, Malu Super Comfort, 

Território Nacional, Lia Line, 

Sua Cia, Piccadilly, Lilybi, Ita-

puã, New Face, Itsandal, An-

dacco, West Coast, Cravo & 

Canela, Pé com Pé, Kidy, Ca-

pelli Rossi, Via Scarpa, Scar-

pinha, Pegada, Lynd, Perlatto, 

Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, 

Cartago e Grendene Kids.

Colombiamoda

A segunda participação do 

Brazilian Footwear na Colom-

biamoda foi um sucesso. Du-

rante os três dias da semana 

de moda as marcas Amazonas, 

Anzetutto, Beira Rio Conforto, 

Luz da Lua, Modare Ultracon-

forto, Moleca, Molekinha, Pam-

pili e Vizzano apresentaram 

suas novidades em moda, tec-

nologia e sustentabilidade para 

os consumidores colombianos. 

Conforme relatório da Abical-

çados, as empresas realizaram 

US$ 545 mil em negócios ime-

diatos, com a expectativa de 

exportar mais US$ 1 milhão nos 

próximos seis meses em de-

corrência de contatos feitos na 

feira – na edição do ano passa-

do os brasileiros haviam efeti-

vado US$ 410 mil em negócios 

imediatos e projetavam mais 

US$ 575 mil nos seis meses se-

guintes ao evento.

A próxima edição da Co-

lombiamoda está marcada 

para os dias 25 a 27 de julho 

de 2017.

Calçadistas brasileiros comemoram 
bons resultados em feira alemã

Maior feira calçadista da Itália terá 
mais de 60 marcas brasileiras

As 22 marcas de calçados que participa-

ram da GDS, feira que aconteceu em Düs-

seldorf, na Alemanha, entre os dias 26 e 28 

de julho, comemoram uma participação 

que deve render mais de US$ 25 milhões 

em exportações nos próximos seis meses. 

A participação foi viabilizada pelo Brazilian 

Footwear, programa de apoio às exporta-

ções de calçados mantido pela Abicalça-

dos e pela Apex-Brasil. 

 Conforme relatório da Abicalçados, a 

mostra alemã gerou a comercialização, in 

loco, de 826,8 mil pares de calçados verde-

-amarelos, que geraram quase US$ 7 mi-

lhões, mais do que o dobro da edição do 

ano passado. “Nesta edição, com menos 

marcas participantes – no ano passado eram 

29 – geramos um resultado melhor, o que 

demonstra a assertividade cada vez maior 

das coleções brasileiras”, comemora a analis-

ta de Promoção Comercial da Abicalçados, 

Patrícia Ledur. Segundo ela, para os próximos 

seis meses, às vendas realizadas in loco, de-

vem ser somados outros US$ 18 milhões em 

negócios que foram alinhavados durante a 

feira.  “Registramos muitos contatos e novos 

visitantes interessados no calçado brasileiro. 

Apesar de menor, a feira foi muito focada e 

isso favoreceu o expositor”, avalia Patrícia.

Corroborando os números gerais, o 

gerente de exportações da Sapatoterapia, 

Daniel Figueiredo, ressalta que recebeu 

clientes antigos e novos importantes com-

pradores. “Tivemos um grande volume de 

pedidos e abrimos um novo contato im-

portante na Rússia”, avalia. 

Fazendo coro à avaliação de Figueire-

do, Christoph Schmitt, distribuidor da Wirth, 

aponta o sucesso comercial na mostra. “Ti-

vemos um volume significativo de vendas 

e também novos contatos de importantes 

clientes alemães”, comenta. 

 

Entendendo o mercado alemão

Um dia antes da feira, 25 de julho, o Brazilian 

Footwear preparou um seminário sobre o 

mercado alemão para as marcas participan-

tes. A cargo do consultor Dieter Westphal, da 

Access Management, o encontro fez uma 

introdução sobre o mercado local e a sua 

sistemática, fornecendo um panorama com-

pleto para os exportadores brasileiros. 

Atualmente a Alemanha é o 22º prin-

cipal destino do calçado brasileiro, que 

é exportado para mais de 150 países no 

mundo.  No ano passado, os alemães com-

praram quase 1 milhão de pares verde-

-amarelos, o que gerou mais de US$ 12 mi-

lhões para os fabricantes brasileiros. 

Participaram da GDS as marcas Rider, 

Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago, Marsalla, 

Beira Rio, Vizzano, Molekinha, Moleca, Moda-

re, Piccadilly, Liliby, Sapatoterapia, Wirth, Ra-

marim, Comfortflex, Whoop, Suzana Santos, 

Renata Mello, Art’s Brasil e Via Scarpa. 

No próximo ano, a edição de lança-

mentos das coleções de verão, acontecerá 

entre os dias 25 e 27 de julho.

Com recorde de marcas, o Brazilian Footwe-

ar, programa mantido pela Abicalçados e pela 

Apex-Brasil, prepara a participação verde-ama-

rela na maior feira italiana do setor, a theMicam. 

A feira, que acontecerá entre 3 e 6 de setembro, 

em Milão, terá 63 marcas brasileiras que se jun-

tarão a outras cerca de 1,5 mil de todo o mundo.

Para a analista de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Maria Patrícia de Freitas, a par-

ticipação recorde decorre da combinação da 

atratividade do preço mais competitivo para 

o mercado internacional, proporcionado pela 

valorização do dólar sobre o real, e a efetivida-

de da mostra em termos de negócios. “A inter-

nacionalização da mostra é um atrativo muito 

grande. Dos quase 33 mil visitantes registrados 

na feira do ano passado, mais de 16 mil eram 

de outros países que não a Itália, com desta-

que para Espanha, Alemanha, França e Rússia, 

alguns dos principais mercados para o calça-

do brasileiro”, explica a analista.

 

Mercado

No ano passado, a Itália, país com maior nú-

mero de compradores na feira, foi o 17º destino 

do produto brasileiro. Para lá foram embarca-

dos 1,5 milhão de pares que geraram US$ 15,4 

milhões. O número não chegou a ser surpresa 

para quem acompanhou a participação na-

cional na theMicam do ano passado. Segundo 

Maria Patrícia, na feira de setembro do ano pas-

sado, foram comercializados in loco e alinha-

vados negócios na ordem de US$ 33 milhões, 

número que pode aumentar na edição de 2016.

Participam desta edição da theMicam as 

marcas Anatomic & Co, Boaonda, Carrano, 

Cecconello, Democrata, Kildare, Madeira Bra-

sil, Verofatto, Sapatoterapia, Werner, Vizza-

no, Beira Rio Conforto, Moleca, Molekinha, 

Modare Ultraconforto, Sollu, Rider, Ipanema, 

Grendha, Zaxy, Cartago, Tabita, Paolo Sesto, 

Capelli Rossi, Usaflex, Stéphanie Classic, An-

dacco, Freeway, Itapuã, New Face, Itsandal, 

Piccadilly, Lilybi, Ramarim, Comfortflex, Who-

op, Radamés, Kontatto, Pegada, Toni Salloum, 

Francajel, Frattina, Suzana Santos, Renata 

Mello, Bibi, Ferracini 24h, Tanara Brasil, Ko-

losh Brasil, Via Scarpa, Scarpinha, Jorge Bis-

choff, Loucos & Santos, Ala, Zatz, Amazonas 

Sandals, Cravo & Canela, Lia Line, Crysalis, 

Valentina, Guilhermina, Raphaella Booz, Luz 

da Lua e Cristófoli.

Trinta 
empresas 
brasileiras 
participam do 
FN Platform
De 15 a 17 de agosto, mais 

de 1,6 mil expositores de 20 

países participarão da FN 

Platform, que integra a pro-

gramação da MAGIC Week, 

a semana de feiras setoriais 

que movimenta Las Vegas nos 

meses de fevereiro e agosto 

anualmente. 

Rider, Grendha, Zaxy, 

Ipanema, Anatomic & Co, 

Moema, Schutz, Boaonda, 

Cherry by Boaonda, Lais Ro-

mani, Shoetherapy, Amazonas 

Sandals, Stéphanie Classic, 

Carrano, Ferracini, Dumond, 

Capodarte,  Pimpolho, Cra-

vo e Canela, Malu, Territorio 

Nacional, Pegada, Via Scarpa, 

Ferri, D-Frent, Vicenza, Sollu, 

Guilhermina e Ciao Mao são 

as marcas brasileiras que par-

ticipam da mostra através do 

Brazilian Footwear. 
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AMORECO CALÇADOS EXPANDE NEGÓCIOS NO EXTERIOR

Domenicca irá calçar 
delegação colombiana 
nos jogos olímpicos

Paula Torres participa de 
evento durante Olimpíada

Sugar Shoes lança nova 
marca de masculinos

Calçadistas apontam recuperação nas exportações de junho

C om aproximadamente 

cinco anos no mercado 

de calçados infantis, a Amoreco 

já vê seus produtos ultrapas-

sarem fronteiras. A marca que 

possui uma produção feita de 

forma manual e uma infinidade 

de modelos a cada nova linha, 

visualiza neste ano uma am-

pliação na sua demanda inter-

nacional. Os produtos ricos em 

detalhes, com pedrarias, apli-

cações e bordados requinta-

dos, conquistaram um público 

seleto e exigente, que valoriza 

o conforto e o luxo impresso 

em cada modelo. Essas ca-

racterísticas atraem não só os 

consumidores brasileiros, mas 

também o público estrangeiro. 

Presente em todo país, a mar-

ca expande seu território mar-

cando presença nos Estados 

Unidos, Bolívia e Peru. “Nossos 

clientes de fora gostam do feito 

à mão, se identificam com um 

calçado de luxo, uma marca 

diferenciada, feita com amor”, 

comenta a diretora da Amore-

co, Daniela Gums.

Atualmente, mais de 40% 

da produção da marca ham-

burguense é para a exporta-

ção. A expansão não deve parar 

nesses quatro países, e a ex-

pectativa da marca é atingir um 

público externo ainda mais ex-

pressivo, já que negócios foram 

fechados na Rússia e em Dubai, 

nos Emirados Árabes. Com isso, 

a empresa sentiu a necessidade 

de ampliar sua produção, re-

formulando sua sede fabril em 

Novo Hamburgo/RS, a fim de 

comportar um número maior 

de funcionários para dar conta 

da alta demanda estrangeira. 

“Acreditamos que temos muito 

para crescer no exterior, che-

gando nas melhores lojas do 

segmento como uma marca 

brasileira de luxo, que possui 

calçados feitos à mão para um 

público especial, com matéria-

-prima de alto valor agregado, 

bordados exclusivos e modelos 

encantadores”, reforça Danie-

la, que já visa negociação com 

outros países da Europa como 

França, Inglaterra e Alemanha.

A marca de chinelos Domenicca fechou parceria para 

calçar os representantes da delegação colombiana 

durante a Olimpíada no Rio de Janeiro, maior evento 

esportivo do mundo que transcorrerá entre 5 e 21 de 

agosto.  No total, serão fornecidos 600 pares de chinelos 

para o grupo. “Eles gostaram tanto que estamos nego-

ciando a licença para venda ao público”, comemora o 

diretor da empresa, Moacir Rosemberg. 

Fundada em dezembro de 2010, a Domenicca 

tem se destacado no mundo esportivo, tendo produ-

zido chinelos licenciados pela FIFA, em 2010, e pela 

CBF, em 2014. 

A marca de calçados Paula Torres participa, entre os dias 7 

e 21 de agosto, do evento Brazil Fashion Bridge. A empre-

sa estará em uma pop store no Hotel Grand Hyatt, na Barra 

da Tijuca, no Rio de Janeiro. A expectativa é de atrair um 

grande público, inclusive internacional, que vem assistir aos 

jogos olímpicos.  “São 15 dias que o Rio de Janeiro receberá 

turistas do mundo todo, uma ótima oportunidade de mos-

trar um produto brasileiro de qualidade. Por isso focamos 

em modelos diferenciados com bordados de ráfia em palha 

e aplicações em pedras”, destaca a diretora Ana Paula Torres. 

Fundada em 2007, a empresa produz 15 mil pares 

por ano, com foco no mercado interno, onde possui duas 

lojas físicas e marca presença em mais de 20 pontos mul-

timarcas brasileiros. 

Inspirada pelo conceito ‘worker’, focado em produ-

ções casuais desenvolvidas para os diferentes mo-

mentos do dia a dia, a Sugar Shoes lançou a marca de 

calçados Worpel. 

Abotinados, iates, modelos com canos mais baixos 

e opções influenciadas pela moda streetwear são os 

pontos fortes da coleção, que também enaltece refe-

rências militares através do solado tratorado. 

Certificada com o Selo Origem Sustentável, a com-

panhia possui a sustentabilidade como um de seus 

principais pilares – 100% dos resíduos sólidos são re-

aproveitados, todos os adesivos utilizados são à base 

d’água e os fornecedores de matéria-prima são sele-

cionados de acordo com a filosofia da empresa.

Conforme dados elaborados pela Abicalça-

dos, em junho foram embarcados 9,3 milhões 

de pares por US$ 84 milhões, alta de 12,5% 

em volume e 7% em dólares na relação com 

o mesmo mês do ano passado.  No compara-

tivo com o mês de maio, a alta é ainda mais 

significativa, de 11% em volume e 17% em fa-

turamento. Com o resultado, os calçadistas 

fecham o primeiro semestre do ano com 58 

milhões de pares embarcados por US$ 451,47 

milhões, números 3,3% superiores em volu-

me e 2,7% inferiores em receita no compara-

tivo com igual período do ano passado.

 

Estados Unidos

Entre janeiro e junho, destaque para o desem-

penho dos Estados Unidos, que compraram 6,3 

milhões de pares verde-amarelos por US$ 102,54 

milhões, altas de 24,3% em volume e 17,4% em 

dólares na relação com igual período do ano 

passado.  O segundo principal destino do semes-

tre foi a Argentina. Entre janeiro e junho, os her-

manos importaram 3,32 milhões de pares pelos 

quais pagaram US$ 41,43 milhões, 85,3% mais em 

pares e 56,8% mais em dólares no comparativo 

com igual período do ano passado.  O terceiro 

destino do produto brasileiro no semestre foi a 

França. Para lá foram embarcados 4,75 milhões 

de pares por US$ 28,56 milhões, resultados infe-

riores tanto em pares (-1,7%) quanto em valores 

(-6,2%) na relação com igual período do ano pas-

sado. Na sequência, a Bolívia aparece importan-

do 3,67 milhões de pares por US$ 23,68 milhões, 

número 11,8% superior em pares e 4,2% inferior 

em receita na relação com igual ínterim de 2015.

Importações

O dólar elevado somado à queda na de-

manda interna por calçados segue inibin-

do as importações do produto no Brasil. No 

semestre, entraram no País 12,54 milhões 

de pares por US$ 174,7 milhões, registros 

inferiores tanto em volume (-35%) quanto 

valores (-38,3%) na relação com igual perí-

odo do ano passado. As principais origens 

seguem sendo os países asiáticos: Vietnã 

(5,2 milhões de pares por US$ 94,64 milhões, 

36,2% menos do que em 2015); Indonésia (2 

milhões de pares por US$ 37 milhões, 49,7% 

menos do que em 2015); e China (4,18 mi-

lhões por US$ 21,28 milhões, 25% menos do 

que em 2015).

Em partes de calçados - cabedais, pal-

milhas, solados, saltos etc – as importações 

chegaram a US$ 24,46 milhões no semestre, 

26,2% menos do que em 2015. As principais 

origens foram China, Paraguai e Vietnã.

Dados preliminares do MDIC 
apontam que em julho foram 
exportados o equivalente a 

US$ 78,7 milhões, 1,9% menos 
do que no mesmo mês de 

2015. Com isso, no acumulado 
dos sete meses do ano, os 
calçadistas somaram US$ 

530,1 milhões em exportações, 
2,6% menos do que no mesmo 

período de 2015.  

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - JUN 2015: US$ 175,3 MILHÕES

JAN - JUN 2016: US$ 195 MILHÕES

VARIAÇÃO:  11,2%

CE
CEARÁ

JAN - JUN 2015: US$ 119 MILHÕES

JAN - JUN 2016: US$ 116,85 MILHÕES

VARIAÇÃO: -1,8%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - JUN 2015: US$ 66,75 MILHÕES

JAN - JUN 2016: US$ 55,13 MILHÕES

VARIAÇÃO: -17,4%

VARIAÇÃO: -2,7% 

JAN - JUN 2015:
 US$ 464 MILHÕES  US$ 451,47 MILHÕES

JAN - JUN 2016:

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

VIETNÃ
JAN - JUN 2015: US$ 148,4 MILHÕES

JAN - JUN 2016: US$ 94,64 MILHÕES

VARIAÇÃO: -36,2%

INDONÉSIA
JAN - JUN 2015: US$ 73,42 MILHÕES

JAN - JUN 2016: US$ 37 MILHÕES

VARIAÇÃO: -49,7%

CHINA

TOTAL

JAN - JUN 2015: US$ 28,37 MILHÕES

JAN - JUN 2016: US$ 21,28 MILHÕES

VARIAÇÃO: -25%

VARIAÇÃO: -38,3%  

JAN - JUN 2015:
 US$ 283,28 MILHÕES  US$ 174,7 MILHÕES

JAN - JUN 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL
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ABI ENTREVISTA

EXPORTAR NÃO É NENHUM 
“BICHO DE SETE CABEÇAS” 

O entrevistado desta edição do Abi Entrevista é 

o consultor empresarial e professor nas áreas 

de Marketing, Estratégia e Vendas, Christian Tudesco. 

Com larga experiência em comércio exterior, o es-

pecialista avalia que, para exportar, é preciso quebrar 

alguns paradigmas que pairam sobre as indústrias de 

calçados, além de investir em branding e design auto-

ral. Confira a aula em forma de ping-pong.

Abinforma – Quais os principais mitos que cercam 

as exportações?

Christian Tudesco – Estão, principalmente, ligados à 

capacidade e tamanho da 

empresa. Algumas empre-

sas acham que exportar é 

difícil, um processo buro-

crático e custoso, enfim, 

um bicho de sete cabeças. 

Sabemos que hoje não é 

mais assim. É evidente que 

é preciso de o mínimo de 

conhecimento, mas o tra-

balho pode ser auxiliado 

por consultorias e trades. 

Abinforma – O que é ne-

cessário para começar a 

exportar?

Tudesco – Em primeiro lu-

gar, você acelera o proces-

so importando conheci-

mento. Aí cabe à empresa 

a decisão estratégica, se é 

uma exportação pontual, 

de curto prazo, ou uma re-

lação de médio e longo prazos, que exige uma maior 

estruturação. 

Abinforma – Quais são as dicas para os iniciantes? 

Tudesco – Consultorias e trades podem ajudar no iní-

cio do processo ou numa exportação pontual, mas se 

a empresa deseja adotar a relação como estratégia, 

de médio e longo prazos, é preciso um planejamento 

que contemple a criação de um departamento estru-

turado para a área internacional. 

Abinforma – Qual deve ser o escopo de trabalho de 

um departamento voltado à exportação?

Tudesco – Deve conter o que chamo de três caixas: a 

de mercado, a acadêmica e a operacional. Na primei-

ra, é preciso ter um analista para pesquisa dos princi-

pais mercados, na segunda para saber como atender 

as demandas locais, com aspectos culturais e sociais, 

e na terceira para a operação de comércio. 

Abinforma – Exportar é caro?

Tudesco – Antigamente era mais caro, a empresa pre-

cisava ter um profissional formado em Administração, 

com MBA.... Hoje não. Você pode contratar uma con-

sultoria Junior, com investimentos entre R$ 3 mil a R$ 

4 mil, e não precisar se envolver com nada. Mas, caso 

você queira ter 100% de controle, vai precisar criar um 

departamento, com investimento maior na contrata-

ção de experts no tema. 

Abinforma – E como começar o processo para for-

mação de um departamento?

Tudesco – Em primeiro lugar é preciso identificar os 

talentos internos, criar um departamento patrocina-

dor, para a alocação de recursos, e designar os gesto-

res do projeto. A empresa pode começar com o apoio 

de uma trade, enquanto estrutura o departamento. 

Abinforma – Qual o seu conselho para quem quer 

entrar no mercado internacional?

Tudesco – Pela minha maturidade no setor, hoje 

aconselho a empresa a formar um departamento para 

o planejamento da exportação a médio e longo pra-

zos. Outra questão importante é trabalhar um design 

que traga a marca do Brasil, com identidade, não ape-

nas uma cópia das grandes marcas internacionais. É 

preciso, ainda, pensar no branding, aperfeiçoar tudo 

o que é intangível no produto, como valor de marca, 

a atmosfera, a causa, a história e todas as variáveis 

adjacentes. Por exemplo, eu vejo produtos brasileiros 

em par de igualdade com 

grandes marcas de luxo in-

ternacionais, mas não tem 

todo o trabalho que foi re-

alizado por elas e, por isso, 

tem uma percepção de va-

lor muito menor. 

Abinforma – De uma ma-

neira geral, o setor calça-

dista está preparado para 

a criação de uma cultura 

exportadora? 

Tudesco – Temos algumas 

empresas que sobressaem 

nessa questão, mas não 

é a regra. De maneira ge-

ral, não estamos mal, mas 

ainda temos muito o que 

aprender e não só com 

produtos, mas com no-

vos modelos de negócios. 

Hoje os concorrentes es-

tão dentro do setor, mas também fora dele. 

Abinforma – Com relação aos mercados escolhidos 

para os primeiros movimentos no mercado inter-

nacional, qual o seu conselho?

Tudesco – Penso que, primeiramente, é importante 

escolher mercados cultural e geograficamente mais 

próximos. Em segundo lugar, é preciso registrar a mar-

ca no país escolhido, um trabalho que hoje é realizado 

por empresas aqui no 

Brasil e também local-

mente. A partir daí é pre-

ciso iniciar o processo 

de escolha de parceiros, 

o que nem sempre é fá-

cil. Alguns cuidados são 

importantes nessa hora. 

É preciso ter referên-

cias de outros parceiros, 

sobre a percepção dos 

consumidores, entre 

outros pontos. Enfim, é 

o mesmo processo que 

a empresa faz para ven-

der no Brasil. O cuidado 

é importante, sobretudo, 

porque além do prejuízo 

financeiro, pode provo-

car problemas de ima-

gem graves em merca-

dos relevantes. 

Abinforma – Qual a importância de um programa 

como o Brazilian Footwear para o auxílio aos ex-

portadores?

Tudesco – Quando comecei, há mais de 20 anos, 

não tínhamos todo esse apoio de entidades no fo-

mento à exportação. Conseguimos evoluir 100 anos 

em 20 com o surgimento de programas como o 

Brazilian Footwear, que trazem novos olhares para 

o exterior. Hoje, empresas de menor porte podem 

acessar dados, estudos e dicas de exportação, par-

ticipar de ações comerciais e de imagem, algo que 

antes só as grandes conseguiam. Programas como 

o Brazilian Footwear, além de apoiar as empresas 

financeiramente, ajudam na diluição dos riscos ine-

rentes à participação em plataformas comerciais no 

exterior, por exemplo. Sabemos que se o programa 

está expondo lá é porque foi realizado um estudo 

que demonstrou a relevância do evento. Quando eu 

comecei, ia para os lugares e usava as listas telefô-

nicas dos hotéis para marcar visitas. Hoje a empresa 

engajada num programa 

desse porte tem acesso 

à lista de importadores, 

o que permite otimizar 

tempo e diminuir riscos. 

Abinforma – Quais são 

as perspectivas para a 

exportação brasileira de 

calçados?

Tudesco – Temos espaço. 

É importante investir em 

design próprio e bran-

ding. Existe espaço para 

o exótico, temos que tra-

balhar mais a marca Bra-

sil, explorando a beleza e 

a simpatia que o mundo 

tem pelo nosso país. Uma 

marca que copia nunca 

será protagonista, pode 

ter um produto bom, mas 

nunca será protagonista. 

As marcas brasileiras pre-

cisam fazer produtos diferenciados, com referências 

da moda mundial, mas com identidade. O trabalho de 

divulgação através da experiência também é positivo, 

podendo aliar o produto a eventos de moda em geral, 

música, atividades sociais etc. 

“Consultorias e trades podem 
ajudar no início do processo ou 

numa exportação pontual, mas se 
a empresa deseja adotar a rela-
ção como estratégia, de médio e 
longo prazos, é preciso um plane-
jamento que contemple a criação 
de um departamento estruturado”

“Conseguimos evoluir 100 anos em 
20 com o surgimento de programas 
como o Brazilian Footwear [...] Hoje, 

empresas de menor porte podem 
acessar dados, estudos e dicas de 
exportação, participar de ações 

comerciais e de imagem, algo que 
antes só as grandes conseguiam”


