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SEMANA DO CALÇADO SERÁ 
REALIZADA EM OUTUBRO

ATA CARNET FACILITA TRÂNSITO DE 
MERCADORIAS PARA EXPORTADORES

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS NO 
FOCO DA INDÚSTRIA

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 

aumentou 4,2 pontos frente a julho e alcançou 51,5 pon-

tos em agosto. Foi a primeira vez desde março de 2014 

que o indicador ficou acima da linha divisória dos 50 

pontos. Isso mostra que os empresários brasileiros estão 

confiantes, informa a pesquisa divulgada pela Confede-

ração Nacional da Indústria (CNI). Os valores da pesqui-

sa variam de zero a cem pontos. Quanto mais acima de 

50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. De 

acordo com o levantamento, a melhora se deve espe-

cialmente às expectativas sobre o desempenho das em-

presas e da economia nos próximos seis meses. Todos 

os indicadores de perspectivas estão acima dos 50 pon-

tos, enquanto que os que mostram a percepção sobre a 

situação atual das empresas e da economia continuam 

abaixo dos 50 pontos.  

A Abicalçados lançará, em setembro, a primeira edição 

do Relatório Setorial Anual: Indústria de Calçados do 

Brasil. Nele, através de uma metodologia que leva em 

consideração o cruzamento de dados da Pesquisa In-

dustrial Anual (PIA) e Produção Industrial Mensal (PIM), 

do IBGE, e amostra coletada pela entidade junto a as-

sociados, foi calculada a produção do setor desde 2013. 

De acordo com a metodologia, mais assertiva por cruzar 

dados oficiais com sondagens realizadas pela entidade 

– que mantém no seu quadro associados que respon-

dem por 70% da produção brasileira do setor -, foram 

produzidos 944,15 milhões de pares no ano passado, 

5,4% menos do que em 2014 (998,16 milhões de pares). 

Para 2016, a previsão, tanto otimista como pessimista é 

de queda. Na melhor perspectiva, a queda deve ser de 

0,94% e, na pior, de queda de 2,89%. 

REUNIÃO BIMESTRAL DA 
ABICALÇADOS  EM 

NOVA SERRANA/MG

CONFIANÇA DO 
EMPRESÁRIO 

BRASILEIRO EM ALTA

ABICALÇADOS LANÇA 
RELATÓRIO 

SOBRE PRODUÇÃO 
No dia 15 de agosto, o Sindinova sediou a reunião bimestral 

da Abicalçados. Participaram o presidente da entidade, Pedro 

Gomes; o presidente e o presidente-executivo da Abicalçados, 

Rosnei da Silva e Heitor Klein, respectivamente; o presidente 

do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, José Carlos 

Brigagão do Couto; o vice-presidente do Sinbi, Sérgio Gracia; 

o diretor do Sindicato da Indústria de Calçados de Jaú, Cae-

tano Bianco Neto; e os diretores do Sindinova. Na pauta, fo-

ram discutidas as implantações de licenças não-automáticas 

para importação, o antidumping e propostas de anexo para a 

NR-12. Para Klein, a reunião, que pela primeira vez foi realiza-

da fora de Novo Hamburgo/RS, tem por objetivo fortalecer a 

entidade e, por consequência, o setor calçadista nacional. “É 

importante nos aproximarmos das entidades de classe que 

defendem a indústria para que estas se fortaleçam, pois são 

a base da cadeia produtiva”, finaliza o presidente-executivo.

O dia 24 de agosto de 2016 ficará 
marcado na história como o início 
de uma nova era para o calçado 
brasileiro. Página 3

ENTIDADES 
LANÇAM O 
FUTURE 
FOOTWEAR
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A indústria de calçados no Brasil carrega o sobrenome Re-

volução. Ainda no século XIX, quando surgiram as primeiras 

fábricas do setor, no Sul do Brasil, a indústria foi fundamental 

para a proteção dos pés dos soldados que lutavam na Guer-

ra do Paraguai. Porém, naquela época, a produção ainda era 

muito artesanal. Ganhou especial impulso a partir da Segunda 

Guerra Mundial, quando passaram a ser fabricados coturnos 

mais sofisticados, também por motivos militares. A partir daí, a 

indústria evoluiu rapidamente, agregando o conceito estético 

e de diversificação de segmentos para o setor. Precisamente 

em 1968, outra revolução. Naquele ano foram exportados os 

primeiros pares de calçados para os Estados Unidos, país que 

é o nosso principal mercado até hoje.

O tempo passou e a indústria evoluiu rapidamente. Ape-

sar de ser um setor tradicional, intensivo em mão de obra, 

passou a agregar, paulatinamente, novas tecnologias atra-

vés de maquinários importados de países europeus. Em 1983, 

com o objetivo de unir forças do setor, surge a Adical, asso-

ciação de Calçadistas do Rio Grande do Sul, que sete anos 

depois se tornaria uma entidade nacional: a Abicalçados.  

        Nossos desafios foram muitos. Atravessamos crises domés-

ticas e turbulências internacionais, investimos na promoção do 

nosso calçado além-fronteiras e, com o apoio fundamental da 

Apex-Brasil, chegamos a mais de 150 destinos em todo o planeta, 

tornando o nosso produto objeto de desejo internacional.

Depois de registrar franco crescimento até metade da 

primeira década do século XXI, tanto no ambiente doméstico 

como além-fronteiras, eis que a competitividade da indústria 

de calçados brasileira, que antes navegava em águas tranquilas, 

começou a ser prejudicada pela concorrência desleal de pro-

dutos asiáticos e também de outros segmentos econômicos. 

Aliando o movimento com uma das cargas tributárias mais al-

tas entre os países emergentes, uma infraestrutura cara e ine-

ficiente para a distribuição tanto aqui como no exterior, e uma 

burocracia de dar inveja aos romances de Franz Kafka, a indús-

tria perdeu força econômica.

Neste contexto de quedas de indicadores provocados por 

uma crescente perda de competitividade, outro desafio foi co-

locado. Não podíamos mais esperar pela iniciativa do Poder 

Público. Era preciso mais, era preciso mudar, começar a fazer a 

lição do portão para dentro da fábrica. E foi com esse intuito que 

passamos os últimos tempos discutindo a formatação de um 

programa que revolucionasse a cadeia coureiro-calçadista, tra-

zendo o conceito da Indústria 4.0 para o setor através da criação 

de novos modelos de negócios, tecnologia avançada, processos 

produtivos inovadores e design aplicado a novos produtos. Após 

discussões entre entidades da cadeia e potenciais apoiadores do 

projeto, nasceu o programa Future Footwear, que foi lançado no 

dia 24 de agosto, em Ivoti/RS, pretende ser o estopim para uma 

nova revolução. Leia a matéria completa desse projeto especial 

na página 3 deste informativo e engaje-se na próxima batalha. O 

futuro do calçado começa agora.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

O futuro do calçado começa agora

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Pisando em novo território

As empresas fornecedoras 

de peças e insumos ao setor 

calçadista ampliaram em 

5,3% sua receita nominal no 

primeiro semestre deste ano, 

em comparação com igual 

período de 2015, aponta a 

Assintecal, entidade do setor. 

O resultado ficou um pouco 

acima da inflação, que foi de 

4,4% até junho. O motivo é 

que, com a crise, companhias 

de outras indústrias, como a 

têxtil e a moveleira, passaram 

a atuar na área, diz a superin-

tendente da associação, Ilse 

Guimarães.  “São segmentos 

mais pulverizados que o nosso 

e que sofrem muito com a 

concorrência de importados.” 

(...) As exportações também 

subiram 5,3% no período. A 

representação no faturamento 

total se manteve em 12%, mas 

o número de empresas que 

vendem para fora subiu de 123 

para 160 em um ano.

Exuberância tropical

Em meio a consultoria, 

editoriais e gravações para 

programas de televisão, 

Dudu Bertholini (à esquer-

da) desembarca na Capital 

na próxima semana para a 

primeira seletiva da Batalha 

criativa – em suas pala-

vras, “uma versão tropical 

exuberante de um Project 

Runway” – realizada dentro 

da programação da Marato-

na MUDE, promovida pela 

Abicalçados e pela Apex-Bra-

sil. (...) “Meu papel é ajudar 

com a inspiração, o processo 

criativo, compartilhando a 

minha experiência. Tem um 

paralelo com a vida profis-

sional verdadeira, porque 

você tem que compartilhar 

criatividade e competência 

com pessoas com quem tem 

muita sinergia e outras nem 

tanto – conta o estilista. (...)

Setor calçadista 

tenta se adaptar a 

novo consumidor

O setor calçadista, que 

reúne 11,4 mil empresas 

e movimentou no ano 

passado R$ 28,4 bilhões, 

decidiu juntar esforços 

para modernizar as indús-

trias, de forma a atender 

novas demandas dos con-

sumidores.“É fundamental 

mudar a mentalidade dos 

empresários. O consumi-

dor está mais consciente e 

informado, não consome 

mais por consumir. O 

desejo de ter deu lugar ao 

desejo de acesso às coisas, 

mas sem a posse. O setor 

precisa considerar essas 

mudanças para desenvol-

ver modelos de negócios 

mais adequados”, afirma 

Roberta Ramos, gestora 

de projetos da Associação 

Brasileira das Indústrias de 

Calçados (Abicalçados). (...)
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Depósito judicial de R$ 2 bi engorda receita de SP
Os depósitos judiciais, fi-

xadospela Justiçaemconsig-
nação antes do término de
um processo, garantiram
maisdeR$2bilhõesna recei-
ta do Estado de São Paulo.
Ovalornãoeraprevistono

início deste ano e surgiu no
balançodo terceirobimestre.
Mesmocomesse reforço,o

ano deve terminar em R$ 3,1
bilhões negativos.
Não é a primeira vez que o

governorecorreaessesdepó-

sitos, afirma Nanci Galuzio,
diretoradodepartamentode
finançasdoEstado.“Em2015,
tivemos uma entrada de re-
cursos de R$ 1,37 bilhão.”
A diferença é que os R$ 2

bilhões incorporados neste
ano são valores em disputa
naJustiçapelaadministração
indireta (fundaçõespúblicas,
autarquias etc.).
Recursos comoesses “difi-

cilmentevãoentrar”no futu-
ro, já que o estoque de depó-

sitos judiciais foipraticamen-
te esgotado, diz Galuzio.
Foiumamedidaprovisória

dapresidenteDilmaRousseff
quedeterminouqueodinhei-
ro que ainda não foi destina-
do definitivamente aos Esta-
dospudesseser incorporado.
Comoaoutrapartequedis-

puta a ação pode ganhar, a
leipermiteaoente federativo
usar70%dos recursos.O res-
to vai para um fundo que ga-
rante o pagamento em caso

de derrota judicial.
“Não dá para usar isso pa-

ra fazer resultado primário,
umahoravaiacabar”,dizVil-
ma da Conceição Pinto, pes-
quisadora da FGV Rio.
Mesmo com o fundo de

30%,podehaver problemas,
diz: “Se precisar sacar e não
tiver, [o governo] ficará em
uma situaçãomuito ruim”.
Emnota,aFazendadizque

odinheiro seráusadoempa-
gamento de precatórios.

Asvendasde tabacoaoex-
terior caíram9,23%emvalor
de janeiro a julho deste ano,
em comparação ao mesmo
períodode2015—umtotalde
US$1 trilhão (R$3,3 trilhões).
Em volume, a retração foi

de 2,78%, totalizando 244,2
mil toneladas, segundo o
Mdic (Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior).
“A queda nas exportações

é um reflexo da redução das
safras do ano passado e des-
teano.Opreçodoprodutono
mercado internacional tam-
bém tem caído”, afirma Iro
Schünke, presidente do Sin-
ditabaco (do setor).
A estimativa do sindicato

é que a produção de 2016 se-
ja cerca de 20%menor que a
do ano passado.
Do total produzidonaúlti-

ma safra, 51% veio do Rio
Grande do Sul. Em seguida,
aparecem Santa Catarina
(29%) e o Paraná (20%).
O tabaco brasileiro hoje é

exportado para 97 países.
Atualmente, mais de 40%

do produto têm os países da
União Europeia como desti-
no. Cerca de 25% vão para a
Ásia, sobretudo a China, e
11%, à América do Norte.

Venda de tabaco
para o exterior
cai 9,23% entre
janeiro e julho

HORADO CAFÉ

Redes de complemento e
reforçoescolarqueremapro-
veitar a volta às aulas para
se expandir neste semestre.
O Kumon, que ensina de

matemática a japonês, terá
27novospontosnosegundo
semestre. “Em 2017, devere-
mos inaugurar o dobro de
2016”, estima o presidente
no Brasil, Masami Furuta.
Muitos desses franquea-

dosperderamoempregore-
centementee tinhamrecur-
sos para investir, diz Julio

Segala, tambémdoKumon.
Com a crise, a rede Tuto-

res não ganhou alunos no
primeirosemestre,masase-
gunda metade deverá ser
melhor, afirma Artur Hipó-
lito, sócio da empresa, que
prevê abrir 20 endereços.
“Apósavoltada confian-

ça do consumidor, micro-
franquias,comoanossa,de-
verão se beneficiar antes —
tanto em procura de clien-
tes quanto de franqueados,
pois oaporte émaisbaixo.”

O Prepara, que abrirá 35
centros, lançouummodelo
em que a unidade fica den-
tro de uma escola, por pre-
ço cinco vezes menor, diz o
fundador, Rogério Gabriel.

55 UNIDADES
oKumonabriráatéofimde2016

35 CENTROS
amais terá a Tutores neste ano

150 ESCOLAS
o Prepara inaugurará, no total

SEGUNDO TEMPO

O número de CPFs cance-
lados aumentou 22% nos úl-
timos 12 meses, de acordo
com a Unitfour, que fornece
dados para áreas de cobran-
ça, call centers e crédito.
O motivo é o maior núme-

ro de falências de pessoas fí-
sicas, quando estas não con-
seguem quitar suas dívidas,
segundo o diretor da empre-
sa, Rafael Albuquerque.

Hoje esses casos represen-
tam 1,07% dos cadastros do
país —são 213 milhões regis-
trados na Receita Federal.
O número de CPFs em si-

tuação regular (85,12%do to-
tal) diminuiu 3%.
Nomesmoperíodo,a redu-

çãodeempresas ativas foi de
5,6%. Atualmente, elas são
61,6%doscadastros, cujo to-
tal é de cerca de 30milhões.

FALÊNCiA PeSSoAL

Asempresas fornecedoras
de peças e insumos ao setor
calçadista ampliaram em
5,3% sua receita nominal no
primeiro semestredeste ano,
emrelaçãoa igualperíodode
2015, aponta a Assintecal,
que reúne as fabricantes.
O resultado ficou umpou-

co acima da inflação, que foi
de 4,4% até junho.
O motivo é que, com a cri-

se, companhias de outras in-
dústrias, comoatêxtil eamo-
veleira, passaram a atuar na
área,dizasuperintendenteda
associação, Ilse Guimarães.

“São segmentos mais pul-
verizados que o nosso e que
sofrem muito com a concor-
rência de importados.”
O número de associados

saltoude260para300emum
ano.Alémdisso,algumasem-
presas que já atuavamno ra-
moexpandiramsuasativida-
des a outros setores.
As exportações também

subiram 5,3% no período. A
representaçãono faturamen-
to total se manteve em 12%,
mas o número de empresas
que vendem para fora subiu
de 123 para 160 em um ano.

PiSANDo eM NoVo territÓrio

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

d com FELIPE GUTIERREZ, DOUGLAS GAVRAS e TAÍS HIRATA

NA CONTRAMÃO
Valor de aluguel novo cai enquanto a inflação sobe

jul.14 jan.15 jan.16 jul
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Inflação (IGP-M)

Fontes: Secovi-SP e FGV

Valor médio dos novos contratos de
aluguel residencial na cidade de SP

Variação no acumulado em 12meses, em%

de sãopailo

O valor dos novos contra-
tos de aluguel residencial na
cidadedeSãoPauloaprofun-
douaquedaemjulho,nacon-
tramão do índice de inflação
mais usado no reajuste, que
seguenacasadedoisdígitos.
Nos 12 meses encerrados

em julho, os preços dos no-
vos contratos tiveram retra-
ção de 2,2%, de acordo com
dados do Secovi-SP, sindica-
to do setor imobiliário.
Nesse mesmo período, o

IGP-M—conhecidocomo“in-
flação do aluguel”— acumu-
lou alta de 11,63%, segundo
aFGV(FundaçãoGetulioVar-
gas). O percentual será apli-
cadoaoscontratosdealuguel
com aniversário em agosto.
Na prática, isso significa

que está mais barato alugar
umapartamentonovoemal-

gumas regiões do que reno-
var o antigo, se o reajuste do
contrato se der pelo IGP-M.

COMONEGOCIAR
Quem está com o contrato

pertodevencerpodeaprovei-
taraquedadovalormédiode
locação enegociar comodo-
nodo imóvel, dizMark Turn-
bull, diretor do Secovi-SP.
“Quem comprou um imó-

vel para renda vai querer um
inquilino que dê garantias,
pague em dia e conserve o
imóvel. Não vai ser por R$
300 que o proprietário vai
abrir mão desse inquilino”,
complementa. “Se o locatá-
rio tiver essas características,
deve conseguir renegociar.”
Antesdesentarparanego-

ciar, aorientaçãoépesquisar
no próprio prédio para saber
seháunidadesvaziasequan-
to custa a locação.

Novo contrato de aluguel emSP recua 2,2%
Quedadovalormédiode locaçãoéoportunidadeparanegociar com locatário, diz especialista

DO “FINANCIAL TIMES” -� O Uber
e a Volvo vão investir US$ 300
milhões no desenvolvimen-
to de carros autoguiados, em
um projeto que elas descre-
vem como primeiro passo em
uma parceria entre o aplicati-
vode serviçosde transportes e
amontadora sueca.
Asduascompanhiasdesen-

volverão juntasumnovoveícu-
lo que servirá como táxi auto-
guiadoparaoUberecomocar-
ro completamente autônomo,
commotorista, para a Volvo.
A parceria sublinha de que

maneira o advento dos carros
autoguiadosestámudandora-
pidamentea indústriaautomo-
bilística, forçandoas start-ups
de tecnologiaeasmontadoras
tradicionaisadecidir sevão fa-
zer parcerias ou serão rivais.
A decisão do Uber de esco-

lher a Volvo como parceira de
desenvolvimentoéumavitória

para a montadora sueca mais
conhecida por seu foco na se-
gurança.
“Vemos o acordo como pri-

meiro passo em uma parceria
industrialde longoprazo”,dis-
se Hakan Samuelsson, presi-
dente-executivo da Volvo. Ele
acrescentou que mapas inte-
ligentes podem ser outra área
de futura cooperação entre as
duas empresas.
OUber começaráacomprar

o utilitário esportivo XC90, da
Volvo, neste ano, e no futuro
adicionaráseumódulodecon-
trole para permitir que o carro
funcione semmotorista.
Nos últimos seis meses, o

Uber vinha negociando com
váriasmontadorasdeautomó-
veisparaescolher seuparceiro
inicial nodesenvolvimentode
veículos autoguiados.

Tradução de PAULOMIGLIACCI

vEíCULOS

Uber eVolvo fazemparceria para
desenvolver carros autônomos

EM DISPUTA
Valores nas receitas de SP, em R$ bilhões

*Rubrica onde constam os depósitos judiciais
Fonte: Secretaria da Fazenda

Receitas Outras receitas de capital*

Inicial

2015 2016

Final Inicial Atual

204,88 191,4 207,17

0,39

196,1

2,081,420,37

VOU TOMAR AQUELE VELHO NAVIO
Exportações de tabaco, de janeiro a julho

244,2mil
foi o volume exportado,
em toneladas, 2,8%menor

US$ 1,01 trilhão
é o total de vendas
ao exterior no período,
queda de 9,23%
*dados da safra de 2015 Fonte: Sinditabaco

Participação na produção*
(em%)

51
Rio Grande
do Sul

29
Santa Catarina

20 Paraná

Marcus leoni - 8.abr.2016/Folhapress

Masami Furuta,
presidente do

Kumon no Brasil

UM PASSO A MAIS
Fabricantes de insumos e componentes
para a indústria calçadista

Faturamento nominal
(em US$ bilhões)

Exportações
(em US$milhões)

Fonte: Assintecal

2,98 3,14

1º sem.161º sem.15

357,5 376,5

1º sem.161º sem.15

Projeto Semana do 

Calçado busca estimular 

empresas do ramo

Na manhã desta sexta-

-feira (18), aconteceu na 

sede do IBTeC, em Novo 

Hamburgo/RS, a coletiva 

de imprensa para divulgar 

a Semana do Calçado. (...) 

O evento, que acontecerá 

de 17 a 20 de outubro, (...) 

com o objetivo de pro-

mover a competividade e 

a sustentabilidade setorial 

através do aumento da 

produtividade, da inova-

ção, de práticas sustentá-

veis e da implantação de 

novas tecnologias, como 

forma de superar lacunas 

tecnológicas.   

Publicação de normas do 

Carnê ATA é vitória para 

exportadores

O dia a dia dos profissionais 

da exportação, acostumados 

a carregar suas malas cheias 

de amostras pelo mundo, 

ficará mais fácil a partir deste 

mês. Isso porque na última 

semana foi publicada uma 

instrução normativa, no 

Diário Oficial da União, que 

define regras para aplicação 

do regime aduaneiro espe-

cial de exportação temporá-

ria de bens, o Carnê ATA. (...) 

De acordo com o presiden-

te-executivo da Associação 

Brasileira das Indústrias de 

Calçados (Abicalçados), 

Heitor Klein, o Carnê ATA é 

uma grande vitória para os 

setores exportadores. ‘Agora 

poderemos trabalhar, com 

segurança e menos burocra-

cia, suas vendas no mercado 

internacional”, afirma o 

executivo. (...)

Future Footwear foi lançado 

em Ivoti

Melhorar a competitividade 

da cadeia coureiro-calçadista 

brasileira, ao atingir desde os 

fornecedores de couros e 

componentes até os fabrican-

tes de calçados, é o objetivo 

do programa Future Foot-

wear (...). “O Brasil tem, hoje, 

um dos principais mercados 

consumidores de calçados 

do mundo, chegando a mais 

de 780 milhões de pares 

consumidos por ano, mesmo 

com todos os obstáculos de 

competitividade tanto oficiais 

como das próprias empresas, 

que precisam urgentemente 

se adaptar ao novo modelo 

de consumo”, explica a gesto-

ra de Projetos da Abicalçados, 

Roberta Ramos, ao lembrar 

que o programa é fruto de 

uma convergência de interes-

ses da Abicalçados, Assintecal, 

CICB e Abrameq.

PRESIDENTE:
Rosnei da Silva

CONSELHEIROS
Adão Oscar Wolff, Caetano Bianco Neto, 
Caio Borges Ferreira, Danilo Cristófoli, 
Ernani Reuter, Haroldo Ferreira, José Carlos 
Brigagão do Couto, Júnior César Silva, 
Lioveral Bacher, Marco Antônio Coutinho,  
Marco Lourenço Müller, Nilson Erineu 

Spohr, Paulo Roberto Konrath, Paulo Roberto 
Schefer, Paulo Vicente Bender, Renato Klein, 
Ricardo Wirth, Sérgio Gracia, Thiago Lima 
Borges e Werner Arthur Muller Júnior
 
PRESIDENTE-EXECUTIVO:
Heitor Klein

CONSULTORES
Adimar Schievelbein e Edson Morais Garcez 

ABINFORMA é o informativo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados

Nº 301 Setembro 2016 Ano XXVI

EDIÇÃO
Alice Rodrigues (Mtb. 12.832) 
Diego Rosinha (Mtb. 13.096)
Fernanda Morena (Mtb. 13.643)
Roberta Ramos (Mtb. 11.620)

TEXTOS
Alice Rodrigues
Diego Rosinha
Fernanda Morena

FOTOS
Equipe Abicalçados e 
divulgação

PRODUÇÃO GRÁFICA
Gabriel Dias

CONTATO
Rua Júlio de Castilhos, 561
Novo Hamburgo/RS - Cep: 93510-130
Fone: 51 3594-7011 
Fax: 51 3594-8011

E-mail: imprensa@abicalcados.com.br
abicalcados@abicalcados.com.br
www.abicalcados.com.br
     @abicalcados
      /abicalcados

Conselho Deliberativo

“Neste contexto 
de quedas de 
indicadores 
provocados por 
uma crescente 
perda de 
competitividade, 
outro desafio foi 
colocado. Não 
podíamos mais 
esperar pela 
iniciativa do 
Poder Público. 
Era preciso mais”



ABINFORMA - SETEMBRO 2016 3

UMA GRANDE REVOLUÇÃO PARA 
O SETOR CALÇADISTA NACIONAL

ESPECIAL

O dia 24 de agosto de 2016 entrou 

para a história do setor calçadista 

nacional. Isso porque nesse dia as prin-

cipais entidades da cadeia coureiro-cal-

çadista brasileira lançaram o programa 

Future Footwear, que tem como objeti-

vo iniciar uma nova era para a atividade, 

com vistas à criação de novos mode-

los de negócios, novos produtos e no-

vos processos produtivos. Participaram 

do evento, realizado na sede do Grupo 

Priority, em Ivoti/RS, representantes das 

associações representativas realizado-

ras do projeto - Abicalçados, Associação 

Brasileira de Empresas de Componen-

tes para Couro, Calçados e Artefatos 

(Assintecal), Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB) e Associação 

Brasileira das Indústrias de Máquinas e 

Equipamentos para Couros, Calçados e 

Afins (Abrameq) -, lideranças setoriais, 

empresários e imprensa.

Abrindo o evento, o presidente-exe-

cutivo da Abicalçados, Heitor Klein, des-

tacou a importância da união setorial em 

torno do projeto. “Além das entidades 

realizadoras, temos o importante apoio 

do Instituto by Brasil (IBB), Instituto Bra-

sileiro de Tecnologia do Couro, Calçado 

e Artefatos (IBTeC) e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai), que 

serão fundamentais para operacionaliza-

ção das ações”. Para o dirigente, o Future 

Footwear é o pontapé inicial para uma 

“grande revolução” na cadeia coureiro-

-calçadista nacional, que deverá incor-

porar novos modelos produtivos se qui-

ser continuar competitiva mesmo diante 

de tantos problemas macroeconômicos 

apresentados tanto do mercado domés-

tico como internacional.

 

Programa

Antes da apresentação do projeto, os 

convidados assistiram a uma mensagem 

do futuro. Um vídeo de ficção apresen-

tando a realidade da indústria em 2050, 

falando do impacto que o Programa teve 

para sucesso do setor calçadista brasileiro 

naquele ano. Na sequência, os gestores 

de Projetos da Abicalçados, Roberta Ra-

mos e Cristian Schlindwein, detalharam 

as ações que fazem – e farão – parte do 

Future Footwear. 

Segundo Roberta, a iniciativa é um 

guarda-chuva de ações que visam mu-

dar a cultura do segmento, que precisará 

se adaptar à realidade de um novo con-

sumidor, de uma nova sociedade, mais 

conectada, mais colaborativa e ligada à 

tecnologia e sustentabilidade.  “Em breve 

os calçados já não serão somente aces-

sórios, a sustentabilidade não será um di-

ferencial e as pessoas precisão trabalhar 

em rede, com maior colaboratividade”, 

frisa a gestora, ressaltando que as mu-

danças já ocorrem em nível internacio-

nal e que a adaptação à nova realidade 

é uma “questão de sobrevivência setorial”.  

Já fazem parte do programa iniciativas 

em andamento, como o Moda Co, a Ma-

ratona MUDE e o Sistema de Operações 

Logísticas Automatizadas (SOLA).

Para o segundo semestre, estão pro-

gramados eventos de negócios, alinha-

mento com setores afins e um desafio 

para encontrar soluções tecnológicas 

para o calçado. Veja abaixo:

Além das ações listadas, as entidades 

estão trabalhando conjuntamente para o 

lançamento de ações como o Roadmap 

tecnológico, uma pesquisa para mapea-

mento do que está sendo lançado de 

mais avançado em tecnologia e tendên-

cias de consumos mundiais; a criação de 

uma FabLab  específica para as necessi-

dades do setor, com pesquisa e desen-

volvimento de prototipagem rápida; a 

criação da FF Concept Factory, exposição 

de uma fábrica modelo temporária que 

utiliza as tecnologias mais avançadas do 

mundo com foco em eficiência produti-

va a partir dos conceitos da Indústria 4.0; 

e a realização de Workshops de Novos 

Negócios, que buscarão sensibilizar os 

empresários do setor para a criação de 

modelos de negócios inovadores.

FF Exchange
Rodada de negócios que tem o objetivo de fomentar relacionamento entre empresas e 
fornecedores do setor coureiro-calçadista visando a geração de negócios que solucionem os 
gargalos do setor. Será no dia 18/10, das 14h às 17h, na sede do IBTEC, em Novo Hamburgo/
RS. A iniciativa fará parte da Semana do Calçado, lançada recentemente por entidades do setor. 
Mais informações em www.semanadocalcado.com.br. 

 

FF Meeting
Encontro com entidades de setores fornecedores para a cadeia coureiro-calçadista, 
especialmente da área de tecnologia e inovação, a fim de formalizar um comitê para a discussão 
de ações com vistas à aplicação dos conceitos de Indústria 4.0 no Brasil. Assim como o FF 
Exchange, o FF Meeting faz parte da programação da Semana do Calçado e acontecerá das 
14h às 17h do dia 19/10, na sede da Abicalçados, em Novo Hamburgo/RS.  Mais informações 
em www.semanadocalcado.com.br. 

 

FF Enterprise - Desafio Empreendedor
Evento que será realizado entre os dias 1º/10 e 18/11 com estudantes de nível técnico e superior 
com o objetivo de criar equipes multidisciplinares para pensarem novas ideias na resolução 
de problemas do setor calçadista. Será um torneio que terá duração de mais de um mês, 
período no qual as 15 equipes selecionadas – de quatro pessoas cada uma - terão mentorias 
de especialistas para desenvolver suas ideias. Não é um evento voltado especificamente para 
pessoas que já trabalham com o setor calçadista, mas sim para todos os profissionais com 
potencial para criar soluções para o calçado brasileiro. As melhores ideias serão reconhecidas e 
receberão prêmios em dinheiro, bolsas para cursos de empreendedorismo e acesso a programas 
de pré-incubação. As inscrições para equipes estão abertas no site www.abicalcados.com.br/
ffenterprise/ até o dia 25 de setembro.

AÇÕES
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Media Training para uma comunicação eficaz

Economia circular: a inovação que pautou o Fórum CICB de Sustentabilidade

A Abicalçados promoveu, 

nos dias 25 e 26 de agosto, o 

Workshop de Media Training. 

Ministrado pela fonoaudió-

loga e especialista em voz 

Bianca Aydos e pela jornalista 

e assessora de imprensa Lise 

Aydos, o curso ocorreu na 

sede da entidade, em Novo 

Hamburgo/RS, e contou com 

a participação de profissionais 

do marketing, comunicação 

e da exportação de empresas 

associadas. Durante os dois 

dias, os participantes apren-

deram técnicas para aprimo-

rar o relacionamento com 

a imprensa e se prepararam 

para ser o porta-voz da marca. 

De acordo com Bianca, 

todos os colaboradores das 

empresas, independente do 

cargo, precisam estar prepa-

rados para atender a impren-

sa, pois todos são, em seus 

relacionamentos, grandes 

construtores da imagem da 

organização. “Claro que cada 

um precisa estar preparado 

conforme a posição que ocu-

pa. Diretores e executivos, por 

exemplo, precisam aprender a 

dar entrevistas, manter con-

tato com jornalistas, falar de 

temas estratégicos, enquan-

to os gerentes necessitam 

aprender em uma escala me-

nos profunda e o restante do 

pessoal tem que saber como 

atender bem”, destacou.

Entre os aspectos abor-

dados pela fonoaudióloga, de 

maneira teórica e prática, esta-

vam os tipos de comunicação 

– verbal e não verbal -, recur-

sos vocais, postura corporal, 

vícios de linguagem, expressi-

vidade, entre outros. Segundo 

Bianca, estudos mostram que 

apenas 7% da comunicação é 

verbal, os outros 93% depen-

dem da comunicação não 

verbal – destes, 55% corres-

pondem à face e ao corpo e 

38% à voz. “Por isso é muito 

importante saber trabalhar 

com todos os recursos de 

comunicação. Além disso, 

uma comunicação eficiente 

depende de três fatores-cha-

ve: autoconhecimento, cons-

cientização técnica e emocio-

nal, e treino.”  

No segundo momento 

do workshop, a jornalista e 

assessora de imprensa Lise 

Aydos falou sobre técnicas de 

apresentação e tipos de en-

trevistas, sobre a comunica-

ção adequada em situações 

de crise e conflito, além de 

pontuar as diferenças de cada 

mídia. “O aspecto mais impor-

tante é ter o domínio da infor-

mação. A pessoa precisa estar 

preparada para falar, com au-

toridade, sobre os assuntos le-

vantados pelo jornalista. Ou-

tro ponto relevante é o treino. 

Para aprimorar sua comuni-

cação, é extremamente im-

portante se preparar, treinar, 

estar confiante no momento 

da entrevista”, frisou Lise.

Para Giuliane Enzweiler, 

coordenadora de marketing 

da Calçados Malu, a meto-

dologia aplicada no curso, 

que possibilitou aprender não 

somente a parte teórica, mas 

fazer atividades com práticas 

de improviso, apresentações, 

entrevistas simuladas, foi fun-

damental para tirar o maior 

proveito do curso. “São ensi-

namentos que levamos para 

a vida, para melhorarmos a 

comunicação e a postura em 

geral. Costumamos não pres-

tar atenção em detalhes que 

se mostram muito importan-

tes para uma comunicação 

eficaz”, comentou Giuliane. 

Sentimento compartilhado 

por Marcelo Bohn, gerente 

de marketing da Cecconello. 

“É fundamental que saibamos 

como nos portar, cuidando 

e zelando pela imagem da 

marca. E essa comunicação 

fazemos todos os dias, não 

apenas quando saímos na mí-

dia, mas sempre que estamos 

trabalhando, fazendo conta-

tos e participando de eventos 

e ações cotidianas.”

Há uma tendência mundial voltada aos no-

vos modelos de produção e consumo, pen-

sando o resíduo da indústria, do campo, da 

casa ou do escritório como uma matéria-pri-

ma útil e de valor. Esta é a economia circular, 

discutida em profundidade na tarde do dia 11 

de agosto, no Fórum CICB de Sustentabilida-

de, organizado pelo Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB) na Universidade 

Feevale, em Novo Hamburgo/RS. 

Um grande e qualificado público ligado 

aos segmentos do couro, calçados e moda 

prestigiou o evento, mostrando a pertinência 

deste tema para a indústria. O fórum – já con-

solidado como o ponto de encontro dos pro-

fissionais, técnicos e diretores de empresas do 

setor de todo o Brasil – foi uma plataforma de 

ideias, reflexão, conhecimento e de relaciona-

mento para seus participantes.

Especialista em economia circular, Gui-

lherme Brammer foi o palestrante que abriu o 

evento. Com a experiência de quem já desen-

volveu projetos para empresas como Natura, 

Braskem e Nestlé, ele acredita que um dos 

pontos fundamentais do funcionamento da 

economia circular é a criação de uma deman-

da para o resíduo. “É preciso transformar o que 

seria lixo em um negócio de fato. Foi o que 

aconteceu, por exemplo, com a indústria do 

alumínio; as latas de bebida hoje em dia são 

imediatamente recicladas após o uso, pois há 

mercado e valor para elas”, demonstrou. Plata-

formas de trocas, transformações de produtos 

em serviços e uma postura voltada à redução 

do desperdício são, de acordo com Brammer, 

ações ligadas a este movimento.

Dentro das indústrias do couro, calça-

dos e moda, a economia circular permeia 

todos os processos ligados à sustentabili-

dade, como mostraram os palestrantes e 

painelistas da indústria química, responsa-

bilidade social nos curtumes e de gestão. 

Michael Costello, da Stahl, falou sobre o 

ZDHC (grupo de 21 grandes marcas mun-

diais como Burberry, Gap e Grupo Kering) 

que trabalha pelo zero descarte de químicos 

e seu MRSL (lista de substâncias químicas 

barradas pelo grupo até 2020). 

Fernando Bellese e Fabio Ruiz Preto 

trataram de casos de responsabilidade so-

cial nas indústrias JBS Couros e Fuga Cou-

ros, respectivamente. 

O painel que encerrou o Fórum CICB de 

Sustentabilidade apresentou a visão do em-

presário sobre este tema, tendo como mode-

rador José Fernando Bello (presidente execu-

tivo do CICB) e os painelistas Edmundo Lima 

(diretor executivo da ABVTEX), Gilmar Harth 

(presidente do Grupo Bom Retiro e presidente 

do Conselho Diretor do CICB) e Mario Spaniol 

(presidente da grife Carmen Steffens). 

ENTIDADES APRESENTAM SEMANA 
DO CALÇADO PARA OUTUBRO

N o último dia 19 de agos-

to aconteceu, na sede 

do IBTeC, em Novo Hambur-

go/RS, a coletiva de imprensa 

para divulgar a Semana do 

Calçado. Durante o período 

de quatro dias serão realizadas 

diversas ações com foco na 

discussão, oxigenação, gera-

ção de inovações e difusão de 

novas tecnologias.

O evento, que aconte-

cerá de 17 a 20 de outubro, 

foi idealizado pelo Instituto 

Brasileiro de Tecnologia do 

Couro, Calçado e Artefatos 

(IBTeC) e pelo Serviço Brasi-

leiro de Apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas (Sebrae-RS), 

em conjunto com a Associa-

ção Brasileira de Empresas de 

Componentes para Couro, 

Calçados e Artefatos (Assin-

tecal) e a Abicalçados com o 

objetivo de promover a com-

petitividade e a sustentabilida-

de setorial através do aumento 

da produtividade, da inovação, 

da aplicação de práticas sus-

tentáveis e da implantação 

de novas tecnologias, como 

forma de superar lacunas tec-

nológicas.

O vice-presidente execu-

tivo do IBTeC, Dr. Valdir Soldi, 

explicou como acontecerá a 

dinâmica da série de eventos 

a serem realizados ao longo 

dos quatro dias, bem como 

os respectivos públicos con-

templados, oferecendo deta-

lhes dos projetos idealizados 

pelo IBTeC (IBTeCHDAY e II 

Fórum IBTeC de Inovação). 

Logo em seguida, represen-

tantes das demais entidades 

detalharam os projetos que 

cada uma idealizou (Assin-

tecal: Conexão Inspiramais), 

(Abicalçados: FF Exchange e 

FF Meeting) e Sebrae (Semi-

nário Desafios e Oportunida-

des da Produtividade). A su-

perintendente da Assintecal, 

Ilse Guimarães, ressaltou que 

o design brasileiro é aceito 

mundialmente, mas precisa 

continuar o seu processo de 

evolução. “Esta é uma área 

que busca novos caminhos 

através da sustentabilidade e 

inovação”, comentou.

ABINOTÍCIAS

IBTECHDAY - 17/10, das 8h às 21h.  
Foco em potencializar a geração de produtos, processos e serviços inovadores 
por meio de metodologia voltada para maratona de desafios tecnológicos. Visa a 
integração do setor com empresas de base tecnológica incubadas nos principais 
parques tecnológicos - startups, programas de pós-graduação, escolas técnicas e 
demais pesquisadores.

FF EXCHANGE - 18/10, das 14h às 17h. 
Rodada de negócios que tem o objetivo de fomentar relacionamento entre 
empresas e fornecedores do setor coureiro-calçadista, visando geração de 
negócios que solucionem de forma inovadora os gargalos do setor.

SEMINÁRIO DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA PRODUTIVIDADE - 18/10, 
das 17h às 20h. 
Oportunizar às empresas conhecimentos acerca dos desafios e oportunidades para 
o aumento da produtividade por meio de ferramentas de fácil implementação no 
processo produtivo.

FF MEETING - 19/10, das 14h às 17h. 
Encontro com entidades de setores fornecedores para o setor coureiro-calçadista, 
a fim de formalizar um comitê para a discussão de ações com vistas à aplicação 
do conceito de Indústria 4.0 no Brasil.

CONEXÃO INSPIRAMAIS - 19/10, das 19h às 22h. 
O  ciclo que tem início com a pesquisa de inspirações e referências de moda 
está sob a coordenação do estilista Walter Rodrigues. A finalidade do projeto é 
promover o desenvolvimento de materiais inovadores que tenham a capacidade de 
transmitir valores essenciais e verdadeiros ao consumidor - algo fundamental para 
que as empresas obtenham sucesso.

2º FORUM IBTEC DE INOVAÇÃO - 20/10, das 17h às 21h. 
Disseminar a cultura de inovação, a fim de preparar, instigar e inspirar 
as empresas brasileiras do setor coureiro-calçadista brasileiro para o 
desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços, proporcionando 
diferenciais competitivos para a indústria nacional.

AÇÕES
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O dia-a-dia dos profissionais da ex-

portação, acostumados a carregar 

suas malas de amostras mundo afora, ficará 

mais fácil a partir do mês de setembro. Isto 

porque no dia 30 de agosto foi publicada 

no Diário Oficial da União uma instrução 

normativa que define regras para aplicação 

do regime aduaneiro especial de exporta-

ção temporária de bens, ATA Carnet.

O ATA Carnet é um passaporte de 

mercadorias exportadas ou importadas 

temporariamente. Com ele, uma empresa 

pode circular com produtos em mais de 80 

países, livre de impostos, durante 12 me-

ses. É um título que oferece garantia válida 

internacionalmente, e sua utilização dis-

pensa a exigência de qualquer outro docu-

mento aduaneiro suplementar, de garantia 

e de termo de responsabilidade. 

“É uma grande vitória para os setores 

exportadores, que agora poderão traba-

lhar, com segurança e menos burocracia, 

suas vendas no mercado internacional”, 

declarou Heitor Klein, presidente-exe-

cutivo da Abicalçados. A entidade tra-

balhou intensamente junto à Receita 

Federal e à Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) para a inclusão do Brasil 

na lista de países que utilizam o docu-

mento. “Além de visibilidade ao país, o 

ATA Carnet trará facilidade ao fluxo de 

mercadorias da indústria calçadista, que 

tem nas feiras e exposições sua principal 

plataforma comercial para negócios de 

exportação”, disse Klein.

Pela norma, o despacho aduaneiro de 

exportação temporária de bens será efe-

tuado pelo Auditor-Fiscal da Receita Fe-

deral do Brasil com base exclusivamente 

no título que constitui o ATA Carnet, que 

deverá ser apresentado pelo titular ou por 

seu representante acompanhado da mer-

cadoria a ser transportada. A emissão do 

documento será realizada pela CNI, atra-

vés das Federações de Estado. 

O beneficiário poderá exportar tem-

porariamente todos os itens constantes 

na Lista Geral de Bens do ATA Carnet ou 

apenas alguns deles, podendo a saída dos 

bens ocorrer de forma parcial e por mais 

de uma unidade aduaneira. A utilização do 

ATA Carnet é prevista na Convenção Re-

lativa à Admissão Temporária, conhecida 

como Convenção de Istambul, celebrada 

em 26 de junho de 1990, pela Organização 

Mundial das Aduanas.

Abicalçados 
apresenta programa 
Future Footwear 
ao MIT, em Boston

Plataforma de cocriação 
Moda Co divulga vencedores

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) recebeu, no dia 

19 de agosto, a Abicalçados para apresentação do programa 

Future Footwear (FF) em sua sede em Boston (EUA). Coman-

dada pela gestora de projetos da entidade, Roberta Ramos, a 

apresentação foi o primeiro passo na fase de articulação de 

parceiros que possam auxiliar no desenvolvimento de ações 

que fomentem a inovação para a cadeia calçadista.

Os resultados do encontro, conforme Roberta, foram po-

sitivos. “O MIT é reconhecido internacionalmente pelo viés da 

inovação. Talvez seja o maior nome no assunto. É importante 

saber que o projeto gerou interesse e que querem participar 

dessa (r)evolução”, destacou a coordenadora.

Lançado no dia 24 de agosto em um evento realizado em 

Ivoti-RS, na fábrica do Grupo Priority, o FF está na fase de bus-

car parceiros para suas ações. Por isso, um nome com o peso 

do MIT é motivo de celebração. Segundo Roberta, a aproxima-

ção da indústria com centros de inovação como o MIT, assim 

como com toda academia e startups, é fundamental neste mo-

mento: “Vejo como a única alternativa para uma reinvenção da 

indústria, ao mesmo tempo em que, para esses outros elos, é 

importante ter conhecimento de demandas específicas e po-

der criar com foco e direção”.

O encontro da Abicalçados com o Instituto foi facilitado 

pelo professor e gestor do Unilab da PUCRS, Eduardo Pellanda, 

que foi a Boston acompanhar a apresentação. Neste mês, ele 

participará de uma reunião com a Abicalçados para desenvol-

ver um plano de cooperação com o MIT e mapear ações das 

quais o Instituto poderá fazer parte.

“Acredito que o principal passo foi dado, que foi apresen-

tar a indústria calçadista brasileira de forma aberta e disposta a 

testar os produtos do MIT”, completa a gestora.

Versatilidade, customização e 

design diferenciado resumem 

os produtos apresentados pe-

los trabalhos vencedores da 2ª 

edição da Moda Co, platafor-

ma de cocriação desenvolvida 

pela Abicalçados em parceria 

com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil).  

Durante quase dois meses, os 

mais de 1,7 mil designers ins-

critos na plataforma virtual 

enviaram seus trabalhos para 

a avaliação de um comitê for-

mado por representantes das 

empresas inscritas, Abicalça-

dos e pela própria comunida-

de de designers.

Com as marcas Grendene 

Kids, Zaxy, Werner, Usthemp, 

Pelatto e Plugt, a iniciativa deste 

ano  foi um sucesso, recebendo 

centenas de propostas emba-

sadas e acordadas com os brie-

fings passados pelas empre-

sas. “A qualidade dos materiais 

apresentados nos surpreendeu 

positivamente, dando muito 

trabalho ao comitê avaliador”, 

resume o consultor de Design 

Estratégico da Abicalçados, 

Dario Henke.  Dividida em 

duas categorias, o Prêmio Em-

presa e o Prêmio Comunidade, 

a plataforma distribuiu R$ 15 

mil em premiações.

Para Henke, o conceito 

de inovação aberta foi o gran-

de vencedor desta edição da 

Moda Co.  Segundo ele, as in-

dústrias de calçados, gradual-

mente, estão compreendendo 

a importância da criação co-

laborativa e mais aberta, que 

enriquece os produtos com di-

ferentes ideias e pontos de vis-

ta, possibilitando o desenvolvi-

mento de calçados realmente 

diferenciados nos aspectos de 

design e estilo.

 

Moda Co

Totalmente digital, a Moda Co 

funciona como uma comuni-

dade de designers e indústrias 

de calçados, na qual são pos-

tados trabalhos em resposta 

aos briefings das empresas 

participantes.  Funcionando 

no endereço www.modaco.

cc, de acesso gratuito para 

os profissionais inscritos, a 

iniciativa tem alcançado o 

objetivo de aproximar novos 

talentos das indústrias, com 

criações diferenciadas e que 

injetam “sangue novo” no  se-

tor calçadista nacional.  

A premiação dos primei-

ros colocados foi de R$ 1,8 mil 

para a categoria Empresa e de 

R$ 700 para a categoria Co-

munidade, na qual os próprios 

inscritos elegeram os melho-

res trabalhos.

ATA CARNET: PUBLICADA NORMA QUE 
AUTORIZA A EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA

ABINOTÍCIAS

Desafio Usthemp
Prêmio Empresa:  Usthemp Switch, de Jorge 
Armendariz – tênis com cabedal customizável;
Comunidade: Usthemp Velcro , de Michel de Miranda – 
tênis customizáveis com diferentes criações através de 
velcro;
 
Desafio Plugt
Empresa:  Energy Boo, de Yogi Shibuya  – uma galocha 
com estrutura de tênis;
Comunidade: Galocha Hora de Brincar, de Michel 
Miranda – galochas customizáveis com mantas temáticas 
e lúdicas;
 
Desafio Zaxy
Empresa:  Zaxy BEACH GLAM, de Jorge Armendariz 
– sandálias de praia femininas que prezam pela 
versatilidade e bom gosto; 
Comunidade:  Meu Mar, de Letícia Takayama – coleção 
com inspiração em elementos marítimos;
 
Desafio Grendene Kids
Empresa:  Buquê de Amor, de Letícia Takayama – 
coleção inspirada na beleza das flores;
Comunidade: Jardim Secreto, de Michel de Miranda – 
coleção inspirada em livro de mesmo nome;
 
Desafio Werner
Empresa: Désirée for Werner, de Jorge Armendariz – 
Ankle boot com aplicações de pedras de cristal;
Comunidade: My Favorite Jeans, de Michel de Miranda – 
sandália desenvolvida com jeans;
 
Desafio Perlatto
Empresa: Modelo Stromped, de Débora Fernandes – 
modelo diferenciado que chama a atenção pelo estilo 
robusto e elegante;
Comunidade: Perlatto Street, de Michel de Miranda – 
coleção com referências que mixam a moda internacional 
e nacional, aliando conforto e estilo. 

OS VENCEDORES

O MUNDO TEM 
VÁRIAS VOZES. 
OUÇA A POLIFONIA. 

PARTICIPE DA MARATONA MUDE.  
- BATALHA CRIATIVA 
- PALESTRAS
- OFICINAS E MUITO MAIS

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: MARATONAMUDE.COM.BR

http://www.maratonamude.com.br
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO ÀS  EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS,  
DESENVOLVIDO PELA ABICALÇADOS  EM PARCERIA COM A APEX-BRASILBRAZILIAN FOOTWEAR

THEMICAM GERA EXPECTATIVA DE US$ 43 MILHÕES
A participação de 63 marcas 

verde-amarelas na 82ª the-

Micam, feira que aconteceu entre 

os dias 3 e 6 se setembro em Mi-

lão, na Itália, deve gerar mais de 

US$ 43 milhões em exportações 

de calçados para o Brasil, núme-

ro 23% maior do que o registrado 

no ano passado. A participação 

na maior feira do setor em nível 

mundial foi proporcionada pelo 

Brazilian Footwear, programa de 

apoio às exportações de calçados 

mantido pela Associação Brasileira 

das Indústrias de Calçados (Abi-

calçados) e pela Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e In-

vestimentos (Apex-Brasil).

A coordenadora de Promo-

ção Comercial da Abicalçados, 

Letícia Sperb Masselli, conta que, 

in loco, foram vendidos mais de 

762,5 mil pares de calçados, o 

que gerou US$ 11,3 milhões. Para 

os próximos meses, os negócios 

alinhavados durante o evento 

devem gerar a venda de mais 2,8 

milhões de pares, gerando outros 

US$ 32,4 milhões para as marcas 

participantes. “Foi um evento sa-

tisfatório, com um clima bom, de 

confiança. As empresas brasileiras 

estão cada vez mais preparadas 

para atender as necessidades do 

mercado internacional. Entendo 

que a exportação é uma estra-

tégia de longo prazo e não pode 

ser encarada como algo pontual”, 

avalia, ressaltando a importância 

da participação de três novas mar-

cas na mostra internacional. “Essas 

deverão ter mais paciência, pois a 

inserção internacional é algo que 

deve ser trabalhado. Elas são vão 

ser conhecidas e reconhecidas 

internacionalmente pela continui-

dade”, acrescenta.

Participando a feira há mais 

de dez anos, a Werner colheu 

resultados que foram plantados 

anos atrás, quando a marca pas-

sou a ser conhecida na principal 

mostra internacional do segmen-

to calçadista “Registramos um 

movimento intenso, com grande 

procura pelos nossos produtos. 

Usualmente as coleções brasileiras 

de verão – as lançadas na theMi-

cam – atraem mais os comprado-

res, mas tivemos resultados mais 

efetivos do que na feira de setem-

bro passado”, comemora Leonar-

do Sauter, representante da marca 

no mercado internacional.

Outra empresa que colhe os 

frutos da continuidade das apre-

sentações na theMicam é a Ana-

tomic & Co. A marca de calçados 

masculinos teve resultados 40% 

superiores aos registros do ano 

passado. “Acredito que o sucesso 

é fruto da maturidade da mar-

ca nesse mercado. Alcançamos 

uma visitação bastante expressiva, 

mesmo com toda a instabilidade 

não somente da economia brasi-

leira, mas internacional”, comenta, 

em referência aos problemas po-

líticos e econômicos nacionais e 

também às turbulências interna-

cionais provocadas pelo Brexit e 

pelas eleições norte-americanas.

Voltando

Já a marca infantil Bibi, que depois 

de cinco anos afastada do evento, 

voltou à feira para sua segunda 

participação consecutiva, empla-

cou resultados acima da expecta-

tiva. “Na mostra do ano passado, 

como tínhamos ficado um tempo 

fora, não fomos tão bem, pois é 

importante a participação conse-

cutiva para marcar presença no 

mercado. Agora, além de termos 

realizado um investimento maior, 

com estande mais preparado em 

termos de design, com a identida-

de da marca, tivemos um resulta-

do muito bom”, aponta o gerente 

de exportação da empresa, Mag-

nus Oliveira. Segundo ele, as mar-

cas que desejam obter resultados 

positivos devem manter a conti-

nuidade nas participações e ter a 

exportação como uma estratégia 

da empresa. “Mesmo não tendo 

obtido resultados tão importantes 

na theMicam do ano passado, não 

desistimos e investimos mais no 

estande, o que se mostrou uma 

atitude acertada”, comemora.

Estreia

Uma das estreantes na feira ita-

liana foi a Valentina. A marca de 

calçados femininos saiu satisfeita 

com a participação. Segundo o 

gerente de exportação Cristiano 

Koch, a empresa, embora não te-

nha fechado um volume expres-

sivo de negócios, foi apresentada 

ao mercado em grande estilo. “Ti-

vemos um feedback muito legal 

dos compradores e contatos im-

portantes com o mercado asiáti-

co, europeu e norte-americano”, 

destaca Koch.

Participaram da theMicam 

com o Brazilian Footwear as mar-

cas Anatomic & Co, Boaonda, 

Carrano, Cecconello, Democrata, 

Kildare, Madeira Brasil, Verofatto, 

Sapatoterapia, Werner, Vizzano, 

Beira Rio Conforto, Moleca, Mo-

lekinha, Modare Ultraconforto, 

Sollu, Rider, Ipanema, Grendha, 

Zaxy, Cartago, Tabita, Paolo Sesto, 

Capelli Rossi, Usaflex, Stéphanie 

Classic, Andacco, Freeway, Ita-

puã, New Face, Itsandal, Picca-

dilly, Lilybi, Ramarim, Comfort-

flex, Whoop, Radamés, Kontatto, 

Pegada, Toni Salloum, Francajel, 

Frattina, Suzana Santos, Renata 

Mello, Bibi, Ferracini 24h, Tanara 

Brasil, Kolosh Brasil, Via Scarpa, 

Scarpinha, Jorge Bischoff, Loucos 

& Santos, Ala, Zatz, Amazonas, 

Cravo & Canela, Lia Line, Crysalis, 

Valentina, Guilhermina, Raphaella 

Booz, Luz da Lua e Cristófoli.

FN Platform reflete a importância do mercado norte-americano

Abicalçados destaca potencial dos Emirados Árabes

A FN Platform, feira realizada 

em Las Vegas, nos Estados 

Unidos, entre os dias 15 e 17 de 

agosto, encerrou com boas ex-

pectativas para as marcas na-

cionais apoiadas pelo Brazilian 

Footwear, programa realizado 

pela Abicalçados e Apex-Brasil. 

O Brasil esteve representado 

por 30 marcas que focam na 

abertura e consolidação des-

te que é o principal mercado 

comprador de calçados bra-

sileiros, com um total de US$ 

106 milhões em importações 

de produtos do setor em 2015. 

Os negócios realizados duran-

te a mostra totalizaram US$ 

1,3 milhão, mesmo resultado 

da FN Platform de agosto de 

2015, com a expectativa de 

concretizar mais vendas equi-

valentes a US$ 6,8 milhões nos 

próximos seis meses.

“É um evento muito in-

teligente do ponto de vista 

comercial. A organização e 

o esforço para a geração de 

negócios não se restringe 

aos três dias de evento, pois 

conta com grandes esforços 

de promoção das marcas 

nos canais de mídias sociais, 

um serviço de matchmaking 

- quando são apresentados 

aos compradores marcas de 

seu interesse - e ainda uma 

plataforma digital chamada 

Shop The Floor, que possibilita 

uma pesquisa prévia sobre o 

que será apresentado na feira”, 

conta Roberta Ramos, gestora 

de projetos da Abicalçados.

Três empresas brasileiras 

participaram do evento pela 

primeira vez, Guilhermina, 

Ciao Mao e Klin. “O número 

de empresas brasileiras inte-

ressadas em participar da FN 

Platform vem aumentando a 

cada edição. Isso mostra o po-

der de realização de negócios 

do evento, além de confirmar 

a importância deste mercado 

na estratégia dos calçadistas 

brasileiros”, comentou Ruísa 

Scheffel, analista de promo-

ção comercial da Abicalçados 

responsável pelo mercado 

norte americano.

Estreando na feira, a Ciao 

Mao mencionou a objetivi-

dade dos compradores que 

circularam no evento. “A ex-

periência foi boa. Os compra-

dores são bem profissionais, 

vêm focados em fazer negó-

cios”, disse Daniel Hayashi, 

gerente comercial e de mar-

keting da empresa. A marca, 

que trabalha produtos de alto 

valor agregado sai da feira 

com as primeiras exportações 

engatilhadas. “Ouvimos muito 

que o varejo está carente por 

novidades, e acho que nos 

encaixamos bem nessa de-

manda”, concluiu.

Consolidação de marca

Importantes players no mer-

cado internacional, as marcas 

Ipanema e Schutz foram des-

taques na feira. Kevin Patera, 

que dirige a unidade norte-a-

mericana da Schutz, ressaltou 

a importância do evento para 

a consolidação da marca. “Te-

mos a sorte de poder contar 

com representantes em di-

versas regiões do país. Ainda 

assim, a feira é muito impor-

tante para dar visibilidade à 

marca, já que aqui podemos 

apresentar a coleção comple-

ta”, disse Patera. Já John Lin-

nehan, gerente da Ipanema 

nos Estados Unidos, destacou 

que a FN Platform é um com-

ponente importante dentre 

diversos outros necessários 

para a promoção da marca 

no mercado. “Nosso maior 

foco na feira são os grandes 

grupos varejistas que visitam 

a mostra”, contou. 

Mercado-alvo do Brazilian Footwear desde 2013, 

os Emirados Árabes Unidos foram tema de di-

versas apresentações realizadas pela equipe da 

Abicalçados em Novo Hamburgo/RS, Igrejinha/

RS, Franca/SP e Birigui/SP. O país foi destino de 

uma Missão Prospectiva realizada pela equipe 

da entidade calçadista no último mês de maio, 

iniciativa da qual resultaram as percepções pas-

sadas durante o encontro com calçadistas.

Leonardo Metzger, da Assessoria Executiva 

da Abicalçados, um dos representantes a irem 

até o país árabe, destacou o potencial para o se-

tor calçadista brasileiro. Tendo importado mais 

de 400 milhões de pares em 2015, os Emirados 

Árabes Unidos são considerados uma porta de 

entrada para a comercialização em todos os paí-

ses da região do Oriente Médio. “Como o consu-

mo local é de 130 milhões de pares, chegamos 

a conclusão de que o país reexporta boa parte 

do que compra”, ressalta, acrescentando que o 

consumo per capita no país chega a 14 pares, 

um dos mais altos do planeta. Outra caracte-

rística importante destacada pelo assessor é o 

ambiente internacional do país, que tem 80% de 

sua população estrangeira. “Existe espaço para 

todo o tipo de produto”, frisa.

Ambiente favorável

Metzger destaca que o ambiente para negócios 

é muito favorável nos Emirados Árabes Unidos, 

sendo que o país ocupa a 22ª posição entre os 

países mais abertos para negociações interna-

cionais, ranking em que o Brasil figura no 111º 

posto. “O baixo nível de burocracia e a logística 

são dois pontos importantes“, comenta. O pro-

fissional destaca, ainda, que o Brasil tem apenas 

0,5% do mercado de calçados no país e que o 

potencial para expansão é grande. “Temos ape-

nas 55 empresas do Brazilian Footwear expor-

tando para os Emirados Árabes Unidos, sendo 

que ano passado o total de importações para lá 

foi de 1,9 milhão de pares”, conta Metzger.

Apesar de ser muito dependente do petró-

leo, commodity desvalorizada nos últimos anos, 

os Emirados Árabes Unidos têm conseguido, e 

com êxito, diversificar a pauta econômica, com 

previsão de crescimento de 3,2% no próximo ano.

A coordenadora de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, que tam-

bém participou da Missão, destaca a diversifica-

ção dos produtos comercializados no varejo lo-

cal. “Lá, o couro não tem tanta relevância quanto 

o design”, exemplifica, ressaltando que, em mui-

tos casos, o consumidor nem sabe diferenciar o 

material de origem animal e o sintético.

 A coordenadora ressalta, ainda, que o 

mark up médio local fica entre 2,4 e 3 para 

produtos de médio-baixo posicionamento e 

de 3 a 4,5 para produtos de médio-alto posi-

cionamento. “Também importante destacar o 

potencial representado pelas sandálias árabes 

masculinas, que são extremamente valoriza-

das localmente e possuem alto valor agrega-

do”, aponta a gestora.
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ANZETUTTO LANÇA CAMPANHA DE VERÃO 2017

Havaianas abre nova loja em Porto Alegre 

Volatilidade cambial derruba exportações de calçados

H á anos retratando o empoderamento 

feminino em sintonia com as principais 

tendências do momento, a Anzetutto apresen-

ta a campanha de verão 2017 inspirada pela 

força e pelo poder desse público. Para estrelar 

o ensaio, a eleita foi uma das grandes mulhe-

res por trás da marca, Bruna Paese, diretora de 

Lojas e filha de Valter Paese, fundador da label. 

O espírito empreendedor e ao mesmo tempo 

divertido de Bruna ilustra o lifestyle dinâmico 

e atual da Anzetutto, que vem conquistando 

cada vez seguidoras pelo Brasil.

Atuando no mercado calçadista desde 

1994, a Anzetutto é voltada para a mulher con-

temporânea e atenta às tendências da moda 

atual. Aliando design e conforto em todas as 

coleções, a marca – que é produzida em Novo 

Hamburgo/RS – trabalha com matérias-primas 

nobres como o couro e o python e atende os 

mercados interno e externo. 

A Havaianas acaba de abrir um quiosque no Moinhos 

Shopping, em Porto Alegre/RS, para vender o mix 

completo de sandálias, alpargatas, além dos acessó-

rios como nécessaires, minibags, entre outros, num 

total superior a 550 modelos. É a terceira loja da mar-

ca na capital gaúcha. 

Dados elaborados pela Abicalçados apontam que 

o mês de julho registrou queda nas exportações 

de calçados. No mês sete, os calçadistas embar-

caram 8,6 milhões de pares que geraram US$ 

78,6 milhões, números inferiores tanto em pares 

(-9,4%) quanto em dólares (-1,9%) no comparativo 

com o mesmo mês de 2015. Com isso, os expor-

tadores acumularam 66,55 milhões de pares em-

barcados, o que gerou US$ 530,12 milhões nos 

sete meses do ano. Os números são 1,5% supe-

riores em volume e 2,6% inferiores em receita no 

comparativo com igual período de 2015.

 

Destinos

Em julho, o principal destino do calçado brasi-

leiro no exterior, os Estados Unidos, importaram 

703 mil pares de calçados por US$ 18,5 milhões, 

quedas de 18% em volume e 1,6% em receita no 

comparativo com o mesmo mês do ano passa-

do. Com isso, no acumulado dos sete meses, os 

norte-americanos somaram 7 milhões de pares 

comprados por US$ 121 milhões, números supe-

riores tanto em pares (18,2%) quanto em valores 

(14%) na relação com igual ínterim de 2015.

Importando 1,1 milhão de pares de calça-

dos pelos quais foram pagos US$ 9,87 milhões 

em julho (quedas de 40,4% e 5,8% no compa-

rativo com julho de 2015, respectivamente), a 

Argentina acumulou a importação de 4,43 mi-

lhões de pares por US$ 51,3 milhões, números 

superiores tanto em volume (21,3%) quanto 

em valores (39%) na relação com os sete me-

ses do ano passado.

A grande surpresa do mês de julho foi o 

Chile, que ultrapassou França, Bolívia, Paraguai 

e Colômbia, e assumiu o terceiro posto entre 

os destinos do calçado verde-amarelo. No mês 

passado, os chilenos importaram 535,54 mil 

pares pelos quais pagaram US$ 5,84 milhões, 

223,7% mais em volume e 78,8% mais em receita 

no comparativo com igual mês do ano passado. 

Já no acumulado, os chilenos seguem no séti-

mo posto entre os destinos, com 941 mil pares 

importados por US$ 18,47 milhões, 11% mais em 

volume e 2,6% menos em receita no comparati-

vo com os sete meses de 2015.

 

Importações seguem em queda

Mesmo com a valorização recente do real so-

bre o dólar, as importações seguiram em que-

da no mês de julho. No mês passado, entraram 

no Brasil 1,5 milhão de pares pelos quais foram 

pagos US$ 22,55 milhões. Os números são me-

nores tanto em volume (-55,7%) quanto valores 

(-58,8%) no comparativo com igual mês do ano 

de 2015. Com isso, no acumulado dos sete me-

ses do ano, entraram no Brasil 14 milhões de pa-

res por US$ 197,26 milhões, números 38,2% me-

nores em volume e 41,6% inferiores em valores 

na relação com igual ínterim do ano passado.

Conforme dados preliminares do MDIC, 
as exportações de calçados brasileiros 

em agosto voltaram a crescer, depois da 
queda registrada no mês anterior. Foram 

US$ 87,7 milhões comercializados, o 
que representa um acréscimo de 11,5% 

frente ao mês anterior (US$  78,7 
milhões) -  27,1% maior em relação ao 

mesmo período do ano anterior.
Com isso, o semestre iniciou com 14,7% 

a mais de pares de calçados sendo 
vendidos: foram 9,9 milhões frente aos 

8,6 milhões de pares exportados no 
mês anterior. Até o momento, a venda 

brasileira é de 76,4 milhões de pares em 
2016 – totalizando US$ 617,8 milhões.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - JUL 2015: US$ 235,9 MILHÕES

JAN - JUL 2016: US$ 212,58 MILHÕES

VARIAÇÃO:  11%

CE
CEARÁ

JAN - JUL 2015: US$ 138,78 MILHÕES

JAN - JUL 2016: US$ 135,9 MILHÕES

VARIAÇÃO: -2,1%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - JUL 2015: US$ 75,83 MILHÕES

JAN - JUL 2016: US$ 62,66 MILHÕES

VARIAÇÃO: -17,4%

VARIAÇÃO: -2,6% 

JAN - JUL 2015:
 US$ 544 MILHÕES  US$ 530,12 MILHÕES

JAN - JUL 2016:

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

VIETNÃ
JAN - JUL 2015: US$ 180,15 MILHÕES

JAN - JUL 2016: US$ 108 MILHÕES

VARIAÇÃO: -40%

INDONÉSIA
JAN - JUL 2015: US$ 86,16 MILHÕES

JAN - JUL 2016: US$ 40,64 MILHÕES

VARIAÇÃO: -52,8%

CHINA

TOTAL

JAN - JUL 2015: US$ 32,45 MILHÕES

JAN - JUL 2016: US$ 23,36 MILHÕES

VARIAÇÃO: -28%

VARIAÇÃO: -41,6%  

JAN - JUL 2015:
 US$ 337,9 MILHÕES  US$ 197,26 MILHÕES

JAN - JUL 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL
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SOCIAL

PRESENÇAS QUE FARÃO O CALÇADO DO FUTURO

N o dia 24 de agos-

to, a fábrica do 

Grupo Priority, em Ivoti/

RS, recebeu presenças 

importantes de lideran-

ças setoriais, empresá-

rios e imprensa para o 

lançamento do Future 

Footwear (matéria na 

página 3). Confira algu-

mas imagens. Arlete Accurso (Senai) e Cássia Mello 
(Abicalçados)

Jéssica Fontoura (CICB) e Cibelle Bouças (Valor 
Econômico)

Orceni Bernardi (Divalesi), Ana Clara Grings e 
Renato Klein (Piccadilly)

Jorge Faccioni (Usefashion), Rogério Cunha 
(CICB) e Moagir Berger (AICSul)

Roberta Ramos e Cristian Schlindwein 
(Abicalçados) 

Cássio Romani e Israel Reis (Boaonda)

Laura Madalosso e Kento Kojima (Insecta 
Shoes)

Mário Luiz de Oliveira (Grendene), Charles 
Werb (Bottero) e Leonardo Metzger 
(Abicalçados) 

Heitor Klein (Abicalçados), Rafael Schefer 
(Grupo Priority), Cisso Klaus (Arezzo) e Rafael 
Sachete (Arezzo) 

Luís Coelho (Consultor) e João Pimenta 
(estilista)

Marcelo Lehnen (Dakota) e Milton Killing 
(Assintecal)

A sua transportadora de encomendas
em todo o Brasil

AUTOMAÇÃO
Mais agilidade sem extravios

Segurança para a encomenda
GERENCIAMENTO DE RISCO

Modernos terminais em todo o Brasil
FILIAIS Conheça nosso portal

Clique aqui e saiba mais !

http://www.braspress.com.br

