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ENTIDADES PROMOVEM 
EVENTO ANÁLISE DE CENÁRIOS

FF ENTERPRISE INICIA COM BOAS 
IDEIAS PARA TIRAR DO PAPEL

BRAZILIAN FOOTWEAR 
PROMOVE MISSÃO NA CHINA

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de setembro 

a Resolução Camex Nº88, que coloca as sapatilhas para kart, 

confeccionadas em camurça ou em microfibra, como sujeitas 

a aplicação dos direitos antidumping contra o calçado impor-

tado da China. A petição solicitando a não aplicação da sobre-

taxa de US$ 10,22 para os produtos havia sido aberta em março 

deste ano. A Abicalçados foi acionada enquanto representante 

da indústria nacional e foi habilitada como parte interessada, 

participando do processo alegando que os calçados classifi-

cados na NCM 6403.19.00 não estavam excluídos da aplicação 

do direito antidumping.  Conforme manifestação da entidade, 

as características apontadas pela peticionária – empresa que 

importa os calçados sujeitos à análise - não indicariam qual-

quer diferença entre os produtos importados e os nacionais, 

sendo ambos confeccionados com os mesmos materiais. 

Com relação ao processo produtivo e uso do produto, a Abi-

calçados alegou que estes também seriam semelhantes, o que 

permitiria concluir serem os produtos similares e que portanto 

deveriam estar sujeitos à sobretaxa.

A Mercopar, feira de inovação industrial que acontece em 

Caxias do Sul/RS entre 4 e 7 de outubro, será palco de um 

desafio de automação proposto pela Via Marte. Na opor-

tunidade, a empresa calçadista desafiará cinco equipes de 

quatro integrantes cada a desenvolver produtos de impres-

são serial em solados de calçados, de diferentes materiais 

e formatos.  O gestor de Projetos de Inovação do Sebrae,  

entidade que organiza o desafio, Gustavo Moreira, expli-

ca que o desafio será realizado durante os três primeiros 

dias, sendo o quarto reservado para a apresentação das 

soluções para uma banca de especialistas. “O objetivo do 

desafio de automação é aproximar as pequenas empresas 

inovadoras com uma empresa de grande porte, neste caso 

a Via Marte”, comenta, ressaltando que o evento não prevê 

premiação em dinheiro. “A grande premiação para o proje-

to vencedor será a oportunidade de estabelecer uma cone-

xão, uma provável parceria de negócios com a Via Marte”, 

completa Moreira. Mais informações sobre o evento pelo 

e-mail gustavom@sebrae-rs.com.br. 

CONFIANÇA CRESCE 
NA INDÚSTRIA

SOBRETAXA PARA 
SAPATILHAS ESPECIAIS

ABICALÇADOS APOIA 
AÇÃO NA MERCOPAR

A mais recente pesquisa do Índice de Confiança da Indús-

tria, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aponta 

para uma boa notícia. Conforme o levantamento, em se-

tembro foi registrado o melhor resultado desde julho de 

2014. No período o indicador avançou 2,1 pontos em rela-

ção a agosto de 2016 e chegou a 88,2 pontos, interrompen-

do a queda registrada no mês oito. A pesquisa, que coletou 

informações de 1.112 empresas, mostrou uma expansão 

em 12 dos 19 segmentos pesquisados, que foi determinada 

tanto pela melhora das expectativas quanto das avaliações 

sobre a situação atual.  Segundo o superintendente de Es-

tatísticas Públicas da FGV, Aloisio Campelo Junior, a leitura 

desagregada dos quesitos do estudo sugere uma recupe-

ração lenta e sujeita a sobressaltos pelo lado da produção, 

decorrente do esforço para normalização de estoques e da 

recente perda de fôlego das vendas externas. “O setor con-

tinua desapontado com a lentidão da recuperação da de-

manda interna, mas começa a apresentar maior otimismo 

no horizonte de seis meses”, ressalta. 

Evento acontece nos dias 14 e 15 de outubro, no 
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MARATONA MUDE 
TERÁ POLIFONIA DA 
MODA COMO TEMA
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O mês de outubro será bastante intenso para o setor 

calçadista nacional. Isso porque, nesse mês, aconte-

cem a terceira edição da Maratona MUDE e FF Enter-

prise, uma das primeiras ações nascidas no âmbito 

do Future Footwear, programa lançado em agosto e 

que pretende revolucionar a forma como se faz cal-

çados no Brasil.

A Maratona MUDE é um evento pioneiro no setor e 

que vem ao encontro do nosso objetivo, enquanto re-

presentante nacional dos calçadistas, de alavancar uma 

nova cultura de Design aplicada ao desenvolvimento 

de calçados. Somos um setor tradicional e precisamos, 

diante de um novo consumidor, mais conectado e li-

gado às tendências internacionais e ao mesmo tempo 

sedento por identidade, aplicar conceitos modernos e 

que visem a criação de um produto diferenciado e que 

transpire design desde a sua concepção.

Para competir no concorrido – e turbulento - 

mercado interno e mundial, não podemos mais pro-

duzir commodities, precisamos racionalizar o proces-

so de produção para atender os anseios de uma nova 

sociedade consumidora, que vê mais valor no acesso 

do que na posse. Implementar essa verdadeira revolu-

ção num setor tão tradicional quanto o nosso não será 

tarefa fácil, mas temos certeza que o primeiro passo já 

está sendo dado.

O FF Enterprise, assim como a Maratona MUDE, 

desafia equipes de estudantes a encontrarem soluções 

tecnológicas para o setor calçadista, soluções que vi-

sem melhorar as condições logísticas, a automação in-

dustrial, a eficiência energética e que encontrem meios 

de dirimir os impactos ambientais da nossa atividade, 

bem como a criação de novos modelos de negócios. 

Para este evento, contamos com o importante apoio de 

universidades e consultorias especializadas para tornar 

as ideias casos concretos de desenvolvimento.

Essas duas ações estão detalhadas na edição des-

te informativo. Desejo uma ótima leitura e, mais do que 

isso, o seu apoio para o fortalecimento da nossa ativida-

de através do engajamento nesses importantes projetos.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Outubro movimentado para o setor

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Governo terá corrida 

contra o relógio

A certeza de que um ciclo, 

finalmente, se fechou no 

cenário político é a responsá-

vel por um quê de otimis-

mo entre os empresários 

brasileiros. A sensação, no 

entanto, vem acompanhada 

de cautela. Há um consenso 

de que a equipe do novo 

presidente precisa agir rápido 

e ser ousada na aprovação de 

reformas como a da Previdên-

cia e a trabalhista. [...] Em meio 

ao otimismo, no entanto, há 

olhares desconfiados como 

o do presidente executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein. Ele 

diz que o governo tem dado 

sinais contraditórios nos últi-

mos meses. “O setor privado 

gostaria de ter expectativa 

positivas, mas os discursos 

contraditórios trazem uma 

certa inquietude.” 

Exportações de calçados so-

bem 27% em agosto, aponta 

associação

As exportações de calçados 

registraram crescimento de 

27% em valor no mês de 

agosto, em comparação 

ao mesmo mês de 2015, 

totalizando US$ 87,7 milhões. 

Em volume, os embarques 

totalizaram 10 milhões de 

pares, com incremento de 

10,6% na comparação anual. 

No acumulado de janeiro 

a agosto, os fabricantes de 

calçados exportaram 76,5 

milhões de pares, com incre-

mento de 2,6% em volume. 

Em valor, houve aumento de 

0,8%, chegando a US$ 617,8 

milhões. Na avaliação da Abi-

calçados, a recuperação dos 

embarques é resultado da 

boa performance das empre-

sas nas feiras internacionais 

do início do semestre.

Primeiro passo rumo à  

indústria calçadista do futuro

Foi dada a largada para um 

processo de mudança que 

pretende transformar a rea-

lidade da indústria calçadista 

brasileira. Em 24 de agosto, 

reuniram-se na sede do 

Grupo Priority (Ivoti/RS) as 

principais entidades da cadeia 

coureiro-calçadista nacional, 

empresários e imprensa, para 

o lançamento do programa 

Future Footwear (FF), cuja 

meta é iniciar uma nova 

era para a atividade. Como 

resultado, a ação pretende es-

timular a criação de diferentes 

modelos de negócios, novos 

produtos e novos processos 

produtivos. Presidente-exe-

cutivo da Abicalçados, Heitor 

Klein destacou em seu pro-

nunciamento a importância 

da união setorial.

Abicalçados diz que vai dar 

sapato brasileiro de presente 

para Temer

O presidente da Abicalçados, 

Heitor Klein negou que haja 

constrangimento e disse que 

não havia problema com o 

episódio. Ao mesmo tempo, 

no entanto, afirmou que 

levará um calçado brasileiro 

de presente para Temer 

na próxima oportunidade 

“para que ele possa verificar 

a qualidade do calçado 

brasileiro, embora ele já 

saiba”. - Não vejo nenhum 

problema. O presidente está 

na China, precisou de sapato, 

comprou. Não há nenhum 

constrangimento, nenhuma 

sensação de tristeza nem 

mal-estar, - afirmou. 
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Cunha tentará
resistir até o fim

O
ex-presidente da Câ-
mara e deputado fe-
deral afastado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ)

estará hoje no Congresso, on-
de ficou proibido de ir pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF), para fazer a própria de-
fesa no processo de cassação
que tramita desde o ano pas-
sado. Já é a mais longa trami-
tação de uma ação contra um
deputado no País. Isso graças
à capacidade de manipulação
que o parlamentar fluminen-
se possui. E ninguém duvida
que ele e seus aliados irão
usar de novas (e velhas) arti-
manhas para postergar a de-
cisão que, ao que tudo indica,
lhe é totalmente desfavorável.

Será uma sessão histórica.
Não pelo fato em si, mas pelo
desempenho de Cunha.

Como se deu a geração de energia no mundo e como será sua
evolução para os próximos anos? Qual o potencial de Mato Gros-
so e quais fatores de competitividade devem ser considerados?
Essas e outras questões serão apresentadas pelo pesquisador da
Embrapa Soja e membro do Painel Internacional de Energia da
Academia Internacional de Ciências, Décio Gazzoni, durante a
abertura do 1º Congresso de Bioenergia de Mato Grosso e 3º Con-
gresso do Setor Sucroenergético do Brasil Central que começa ho-
je e vai até quarta-feira (14) em Cuiabá (MT)

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, participará hoje de
dois painéis nos quais debaterá “Os Desafios do Brasil”. O evento
ocorre das 9h às 11h no Hotel Hyatt, em São Paulo. Cerca de 200
presidentes, CEOs e acionistas estarão presentes. O evento “Os
desafios do Brasil” é uma iniciativa da Consulting House para aju-
dar no desenvolvimento do Brasil. A Consulting House possui
quatro mil executivos em sua rede nacional de relacionamento,
oferecendo novas oportunidades para as 400 maiores
empresas do Brasil.

A Imagem, empresa de Inteligência Geográfica, anuncia de ma-
neira inédita o EU Esri 2016 com transmissão ao vivo pela inter-
net nos dias 13 e 14 de setembro. A expectativa é conectar mais de
duas mil pessoas ou dispositivos no evento que apresentará os
novos e revolucionários aplicativos e funcionalidades da platafor-
ma digital que é utilizada hoje por mais de 350 mil organizações
em todo o mundo. Com o tema “A sua transformação digital co-
meça aqui”, o EU Esri será uma oportunidade única para profis-
sionais de empresas públicas e privadas.

Denise Lee Yohn, especialista internacional em construção de
marcas, autora do best-seller “O que Grandes Marcas Fazem: Os
Sete Princípios da Construção de Marca que Separam o Melhor
do Resto” (Jossey-Bass) vai falar para cerca de 5 mil empresários
de todo o Brasil sobre como os consumidores estão mudando a
paisagem dos negócios no mundo inteiro, e como essa mudança
afeta o Brasil. Ela estará na 14ª edição do Congresso Nacional das
Relações Empresa-Cliente – Conarec, que será realizado nos dias
13 e 14 de setembro, no Hotel Transamérica, em São Paulo.

Continua lindo e
continua sendo

Uma visão sobre as exportações
É preciso criar uma cultura exportadora entre as empresas brasileiras

M
ais uma vez os exemplos comprovam
uma teoria que há tempos trabalha-
mos na Abicalçados: a de que a ex-
portação não deve ser

um negócio ocasional e sim uma
estratégia perene, com uma cultura
voltada para o mercado externo e
todas as suas nuances. Em 2016,
com o dólar valorizado sobre o real,
ainda que volátil e com a crise em
âmbito doméstico, tínhamos uma
expectativa de incrementar os em-
barques de calçados. Começamos o
ano otimistas por, quem sabe, ini-
ciar a caminhada rumo ao recorde,
registrado no meio da década pas-
sada, quando chegamos a exportar
quase US$ 2 bilhões em calçados. O
resultado não veio e fomos acumu-
lando números negativos. Procu-
rando explicações, além das conhe-
cidas – como o custo de produzir
com pesada carga tributária, sem
infraestrutura para exportação e um sistema bu-
rocratizado – encontramos outra teoria. Desde
2011, quando a conversão esteve na casa de R$
1,60 por dólar, o Brasil veio sofrendo com que-

das nas exportações de manufaturados. Em
2010, antes da maior desvalorização da moeda
americana, exportamos o equivalente a US$ 1,5

bilhão e importamos US$ 304,5 mi-
lhões, chegando a uma balança co-
mercial de US$ 1,2 bilhão. Cinco
anos depois vimos a exportação
despencar para US$ 960 milhões e
as importações somarem US$ 480
milhões, num saldo de US$ 480 mi-
lhões. É fato que nesse ínterim tive-
mos, além do câmbio, graves pro-
blemas com a Argentina, segundo
principal destino. Neste período,
muitas empresas, antes exportado-
ras, se concentraram no mercado
doméstico, O erro não foi destinar
fatias para o mercado brasileiro –
que chegou a crescer dois dígitos na
década passada. O erro foi abando-
nar o exterior e só teremos maturi-
dade exportadora quando apren-
dermos que reconquistar pode ser

tão ou mais difícil do que a conquista.

. �@diego@abicalcados.com.br
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Antiga capital da República, berço ou residência
de uma grande parcela da cultura nacional, um
dos destinos turísticos mais conhecidos do plane-
ta, o Rio de Janeiro tem desempenhado desde
sempre um papel central no desenvolvimento do
Brasil. Mesmo com os altos e baixos da economia,
a participação do estado fluminense no PIB brasi-
leiro se mantém na casa dos 11% a 12% por dé-
cadas. O dinamismo dos negócios locais, no en-
tanto, nem sempre encontra seu merecido
destaque. É essa lacuna que o novo caderno Rio
de Janeiro do DCI pretende preencher.

É claro que a grave crise fiscal que o estado en-
frenta no momento – fruto de algumas apostas
equivocadas, de uma visão limitada sobre o po-
tencial de geração de riquezas e de muita irres-
ponsabilidade com os gastos públicos – pode pos-
tergar ou limitar o planejamento de quem quer se
instalar no estado ou ampliar sua presença. Mas
essa conjuntura não impede o florescimento do
espírito empreendedor e a criatividade do empre-
sar iado.

Se o poder público está
tardiamente reconhecendo
o custo das decisões popu-
listas e começa a realizar a
dura tarefa de reconstru-
ção da credibilidade, a ini-
ciativa privada não tem es-
perado por soluções
oficiais. A Firjan, por
exemplo, comandou um
trabalho colaborativo com
seus associados para mon-
tar o Mapa do Desenvolvi-
mento do estado, que lista
uma série de iniciativas

para tornar as regiões fluminenses cada vez mais
atrativas para a instalação de novos empreendi-
m e n t o s.

A FecomercioRJ também tem renovado seu Ma-
pa Estratégico do Comércio, com estatísticas,
diagnósticos e propostas para o desenvolvimento
dos negócios até a próxima década.

A organização e a realização dos Jogos Rio 2016
e da Paralimpíada, ainda em disputa, mostraram
o valor de um planejamento de longo prazo bem
feito, da estipulação e cobrança de metas e da
contribuição da sociedade para sua conclusão. Os
empresários do Rio têm mostrado vontade de
buscar um caminho para se diversificar e fugir da
dependência extrema da cadeia do petróleo. O
DCI quer fazer a sua parte, estimulando esse de-
bate e mostrando essas iniciativas ao público.
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ESTA MARCA USA CÓDIGO
DE BARRAS DESDE QUANDO

CAMISETA E JEANS NEM ERAM
TÃO BÁSICOS ASSIM.

Fale com a GS1 Brasil.
A gente ajuda você
a construir o nome da sua
marca, letra por letra.
Acesse gs1br.org ou ligue
para (11) 3068-6229.

CÓDIGO DE BARRAS É GS1 BRASIL.
DESDE A ORIGEM, IDENTIFICANDO TUDO
O QUE CHEGA À CASA DO CONSUMIDOR.

Toda grande marca começa pelo básico. Como, por exemplo, ter um código de barras que garante
a qualidade do produto. É isso que assegura a GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação,
a organização responsável pela atribuição do código de barras que possibilita rastreabilidade
de mercadoria, conquista de novos mercados, redução de custos e maior eficiência de processos,
além de diversas outras soluções para a automação de empresas de todos os tamanhos e segmentos.

Montadoras mantêm 
plano de elevar exportação 

Eduardo Laguna / SÃO PAULO

O câmbio mais competitivo e 
a busca por mercados no exte-
rior para escoar parte da pro-
dução  não  consumida  pela  
economia  doméstica  em  re-
cessão produziram um cresci-
mento de 12% no número de 
empresas exportadoras  nes-
te ano.  Agora,  no entanto, o 
real mais valorizado  desafia 
esses  novos  participantes  a  
se manterem no jogo.

Das 19,4 mil companhias que 
embarcaram produtos ao exte-
rior nos últimos oito meses, 2,1 
mil não exploravam rotas inter-
nacionais até um ano atrás, se-
gundo balanço do Ministério da 
Indústria,  Comércio Exterior  e 
Serviços (MDIC). Na maioria, os 
novos exportadores são empre-
sas pequenas – cujos embarques, 

desde janeiro, não chegam a US$ 
1 milhão – que viram a oportuni-
dade  de  despachar  ao  exterior  
produtos  encalhados  em  esto-
que quando o dólar deu competi-
tividade à produção nacional ao 
engatar trajetória de valorização 
a partir de julho de 2015.

Dos mais de R$ 4,00 do início 
do ano, o dólar ficou mais bara-
to no embalo da melhora de hu-
mor do mercado com a troca de 
governo. Na média, o valor da 
moeda em agosto (R$ 3,21) foi o 
mais baixo dos últimos 14 me-
ses,  aproximando-se  do  pata-
mar em que, para algumas em-
presas, as exportações deixam 
de ser competitivas e rentáveis.

Heitor  Klein,  presidente  da  
Abicalçados,  entidade  que  re-
presenta  a  indústria  de  calça-
dos, diz que, com o dólar ron-
dando a casa de R$ 3,20, a maio-
ria  dos  associados  não  conse-
gue mais formar preços para bri-
gar com a concorrência asiáti-
ca. Estados Unidos, França e a 
vizinha Argentina são os princi-
pais destinos do setor, que no 
ano passado exportou US$ 960 
milhões, mas chegou a embar-
car US$ 1,5 bilhão em 2010.

“No início do ano, havia con-
fiança de que o câmbio se aco-

modaria em R$ 3,60 e as empre-
sas  posicionaram  preços  com  
base nessa taxa. Agora, há uma 
dificuldade  grande  para  elas  
honrarem  negócios  fechados  
durante feiras realizadas na Eu-
ropa em julho”, lamenta Klein. 
“A tendência é que passem a ex-
portar menos porque ninguém 
quer vender com prejuízo.”

O dólar recuou a um patamar 
“perigoso”,segundo  Fernando  
Pimentel,  diretor-superinten-

dente da Abit, entidade que abri-
ga as empresas da indústria têx-
til nacional. “Essas idas e vindas 
do câmbio são deletérias  para  
se  criar  compromissos  com  o  
mercado  mundial.”  Segundo  
ele, todos os mercados ficaram 
mais difíceis, mas a tendência é 
de que as empresas deixem, pri-
meiro, aqueles destinos que de-
mandam maior investimento.

Sem ter um câmbio que ajude 
a aliviar custos de produção em 

moeda forte, empresas que in-
vestiram em automação indus-
trial têm mais condições de se-
guirem vivas na competição in-
ternacional do que aquelas que 
dependem de mão de obra in-
tensiva, como ocorre, nas indús-
trias têxtil e de calçados.

As grandes empresas tendem 
a se dar melhor do que as peque-
nas, as primeiras a deixar as ex-
portações quando o real entra 
em trajetória firme de aprecia-

ção, segundo Pimentel.
Produtos  com  elevado  por-

centual  de  conteúdo importa-
do conseguem, em maior ou me-
nor  grau,  equilibrar  perdas.  
Montadoras de carros, assim co-
mo fabricantes de eletrônicos e 
de produtos de alta tecnologia, 
como a  Embraer,  fazem  parte 
de um grupo onde insumos im-
portados representam uma es-
pécie de hedge (proteção) natu-
ral aos choques cambiais.

Mudança no câmbio desafia exportador

As  fabricantes  de  automóveis  
Volkswagen  e  a  Fiat,  além  da  
MAN,  montadora  de  cami-
nhões, e a CNH Industrial, que 
produz tratores e também cami-
nhões, relatam não terem alte-
rado planos de ampliar as expor-
tações, entrando até em novos 
mercados, depois que o dólar in-
verteu a curva de valorização so-

bre o real. “O dólar é uma variá-
vel incontrolável. Então, procu-
ramos depender menos do que 
não  podemos  controlar”,  afir-
ma Roberto Cortes, presidente 
da MAN, onde a meta é, em três 
anos,  aumentar  de  15%  para  
mais de 30% a parcela da produ-
ção dedicada a mercados inter-
nacionais.

Na  mesma  linha,  Francesco  
Abbruzzezi,  diretor  de  opera-
ções comerciais da Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA), diz que 
reavaliações nas estratégias de 
exportação vão depender mais 
da trajetória do câmbio no mé-
dio e longo prazo.

Representante de uma indús-
tria  que  está  aumentando  o  
quanto pode as exportações pa-
ra diminuir a ainda acentuada 
ociosidade das fábricas, a Anfa-
vea,  associação  das  montado-
ras, considera que o setor tem 
condições de competir no exte-

rior mesmo se o dólar voltar pa-
ra R$ 3,10. Por outro lado, a Abi-
maq, associação que abriga os 
fabricantes de máquinas e equi-
pamentos, avalia que o impacto 
negativo já se nota na queda de 
13%  das  exportações  do  setor  
de junho para julho.

Câmbio  ideal.  Na  Fundação  
Getulio Vargas (FGV), um nú-
cleo de estudos coordenado pe-
lo professor Nelson Marconi se 
debruçou sobre o tema e consta-
tou que o dólar teria que valer 
R$ 3,67 para que as exportações 

da indústria de transformação 
do Brasil tivessem a mesma ren-
tabilidade  obtida  por  concor-
rentes  do  exterior.  “Esse  é  o  
câmbio que permitiria compen-
sar a diferença de custo de traba-

lho em relação a outros países’, 
afirma Marconi.

Outra pesquisa, feita pelo Bra-
desco a partir das repostas de 
aproximadamente 4 mil empre-
sas, coloca em R$ 3,61 a taxa de 
câmbio que, na média, permiti-
ria uma competitividade míni-
ma em 21 setores da economia 
brasileira.  A  resposta  sobre  
qual patamar de câmbio viabili-
za as exportações varia, não ape-
nas  de  um  setor  a  outro,  mas  
também entre as empresas que 
participam de um mesmo seg-
mento. / E.L.

l Moeda

Neste ano, número de empresas exportadoras cresceu 12%, mas valorização do real em relação ao dólar torna competição mais difícil

l Patamar 
Pesquisa do Bradesco com 4 mil 
empresas coloca em R$ 3,61 a 
taxa de câmbio que, na média, 
permitiria uma competitividade 
mínima em 21 setores da econo-
mia brasileira 

● Evolução do dólar
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“A tendência é que (as 
empresas) passem a 
exportar menos porque 
ninguém quer vender com 
prejuízo”
Heitor Klein
PRESIDENTE DA ABICALÇADOS

Cotação. Dólar em agosto foi o menor dos últimos 14 meses

Mudança no câmbio 

desafia exportador

O câmbio mais com-

petitivo e a busca por 

mercados no exterior para 

escoar parte da produ-

ção não consumida pela 

economia doméstica 

em recessão produziram 

um crescimento de 12% 

no número de empresas 

exportadoras neste ano. 

Agora, no entanto, o real 

mais valorizado desafia 

esses novos participantes 

a se manterem no jogo. 

[...] Heitor Klein, presi-

dente da Abicalçados, 

entidade que representa 

a indústria de calçados, 

diz que, com o dólar 

rondando a casa de 

R$ 3,20, a maioria dos 

associados não consegue 

mais formar preços para 

brigar com a concorrên-

cia asiática. 

Uma visão sobre as 

exportações

Mais uma vez os exemplos 

comprovam uma teoria 

que há tempos trabalhamos 

na Abicalçados: a de que 

a exportação não deve ser 

um negócio ocasional e sim 

uma estratégia perene, com 

uma cultura voltada para o 

mercado externo e todas as 

suas nuances. Em 2016, com 

o dólar valorizado sobre o 

real, ainda que volátil e com a 

crise em âmbito doméstico, 

tínhamos uma expectativa de 

incrementar os embarques 

de calçados. Começamos 

o ano otimistas por, quem 

sabe, iniciar a caminhada 

rumo ao recorde, registrado 

no meio da década passada, 

quando chegamos a expor-

tar quase US$ 2 bilhões em 

calçados.  O resultado não 

veio e fomos acumulando 

números negativos. 
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Conselho Deliberativo

“Para competir no 

concorrido – e turbulento - 

mercado interno e mundial, 

não podemos mais produzir 

commodities, precisamos 

racionalizar o processo 

de produção para atender 

os anseios de uma nova 

sociedade consumidora”
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D esde 2014 a Abicalça-

dos, com o apoio da 

Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil), vem revolucio-

nando o setor calçadista nacio-

nal com a realização da Marato-

na MUDE. O evento, pioneiro no 

segmento, mistura elementos 

de hackaton e de reality show 

através de uma batalha criativa 

entre quatro equipes de desig-

ners que devem construir, em 

24 horas ininterruptas, três pro-

tótipos de calçados. Tudo isso 

acompanhado de perto pelo 

público em pleno BarraSho-

ppingSul, um dos mais impor-

tantes centros de compras de 

Porto Alegre/RS, entre os dias 

14 e 15 de outubro.  

Nesta edição, o briefing 

criativo, repassado em setem-

bro pela equipe da Abicalçados 

e pelo mentor do evento, o re-

nomado estilista Dudu Bertho-

lini, fica por conta da polifonia 

da moda, que deverá ser ouvi-

da e transferida para as peças. 

Na oportunidade, o mentor 

ressaltou que os participantes 

devem deixar a criatividade 

voar, mas sem esquecer das 

viabilidades técnicas e comer-

ciais do produto.

 

Batalha Criativa

As equipes selecionadas ini-

ciam a batalha às 10 horas do 

dia 14, terminando no dia se-

guinte, quando deverão entre-

gar os protótipos e defendê-los 

durante a tarde para o público 

presente no Centro de Even-

tos do BarraShoppingSul, entre 

eles uma banca de jurados.

Durante as 24 horas de ba-

talha, os participantes terão dis-

poníveis quatro ateliês em área 

central do shopping, abertos ao 

público, e uma fábrica concei-

to, que será instalada no Centro 

de Eventos do local. No espaço, 

além dos maquinários neces-

sários para o desenvolvimento 

dos calçados, estarão expostos 

os materiais que poderão ser 

utilizados para as construções.

A equipe com o melhor tra-

balho será conhecida no final da 

tarde do dia 15 e receberá R$ 20 

mil como premiação, o que po-

derá dar o pontapé inicial para 

uma nova marca, caso que já 

ocorreu nas edições anteriores, 

quando participantes das equi-

pes vencedoras lançaram as gri-

fes Okoko&Abel e Rurban.

Conteúdo e inspiração

E não para por aí. Além da ba-

talha criativa, a Maratona MUDE 

contará com uma extensa pro-

gramação de conteúdo, com ofi-

cinas e palestras para a inspira-

ção do público participante, que 

poderá comprar ingressos no site 

www.maratonamude.com.br, lo-

cal onde também está a progra-

mação completa do evento.

A programação de con-

teúdo será toda ministrada no 

Centro de Eventos, concomi-

tantemente à batalha criativa. 

Os investimentos variam de 

R$ 80, para palestras, a R$ 180, 

para oficinas – o que também 

dá acesso às palestras.

Já estão confirmados no-

mes importantes do cenário de 

design, moda e empreendedo-

rismo, como Paulo Borges, Ju-

liana Jabour, Mônica Salgado, 

Daniela Falcão, Sandra Boccia, 

Fabia Bercsek, Renan Serrano, 

Victor Apolinário, Mario Viana 

e Divina Raio-Laser.

Além das palestras, estão 

confirmadas oficinas, quando 

os participantes poderão co 

locar a mão na massa.  Estão 

confirmadas oficinas com o Is-

tituto Europeo di Design - IED 

(Ilustração de Sapatos, Oficina 

Digital para Sapatos, Startup 

Design para Calçados e Rapport 

para Estamparia); da Usefashion 

(Tendências de Consumo na 

Prática); de NellyRodi (A desor-

dem mundial); e da ÖUS (Pares 

ímpares).

Atrações experienciais

A Maratona MUDE cria, ainda, 

um ambiente de experiências 

ao público, para despertar a 

criatividade e estimular inspi-

ração. Durante o dia, serão rea-

lizadas ações de Live painting, 

em que dois artistas criarão um 

mural artístico com base em 

todas as palestras realizadas. 

Outra novidade é a apresenta-

ção da Exposição Polifonia, es-

pecialmente customizada para 

o evento, na qual 10 fotógrafos 

retratam o seu olhar sobre a te-

mática. O evento também será 

embalado por muita música, 

com discotecagem e interven-

ções surpresas que devem sur-

preender o público presente.  

Por fim, também faz parte da 

experiência Maratona MUDE a 

parceria com o Art Battle.

Art Battle Poa #4

Neste ano, além de todo o con-

teúdo de oficinas e palestras, a 

Maratona MUDE sediará a Art 

Battle. A maior competição de 

live painting do mundo será no 

primeiro dia de atividades e se 

inicia às 21 horas. Na ocasião, 

quatro artistas serão desafia-

dos a mostrar sua melhor per-

formance em frente ao público. 

Com apenas 25 minutos para 

pintar uma tela em branco, os 

dois mais votados disputam o 

segundo round. O mais votado 

será o campeão da noite.

Criado em 2007 no Canadá, 

o evento já foi realizado em mais 

de 30 cidades pelo mundo. No 

Brasil, acontece mensalmente 

em São Paulo e já teve edições 

no Rio de Janeiro e Florianó-

polis. No dia 14 de outubro, ao 

final das batalhas, as obras esta-

rão disponíveis para compra. Os 

ingressos individuais para a Art 

Battle variam de R$ 25 – primei-

ro lote – a R$ 45. Porém, o parti-

cipante que comprar o ingresso 

para o primeiro dia da Maratona 

MUDE, o combo ou para alguma 

das oficinas terá direito à entra-

da franca no evento, que é res-

trito para maiores de 18 anos.

Meia entrada

Com valor de R$ 80, o passa-

porte dá acesso a um dos dias 

de palestras. Para os dois dias, 

o combo fica em R$ 120. Asso-

ciados da Abicalçados – me-

diante solicitação de código 

pelo e-mail contato@marato-

namude.com.br - e estudan-

tes – mediante comprovação 

– possuem 50% de desconto. 

Para as oficinas, o valor único 

é de R$ 180 por evento, o que 

também dá acesso às palestras.

A Maratona MUDE é um 

evento realizado pela Abical-

çados no âmbito do programa 

Brazilian Footwear, mantido 

em parceria com a Apex-Brasil. 

Os patrocínios do evento são 

da Couromoda, da Francal Fei-

ras e da Colorgraf.

Equipes selecionadas para a Batalha Criativa 2016

MARATONA MUDE UNE DESIGN E 
INSPIRAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO 
DO SETOR CALÇADISTA

ESPECIAL

Maratona MUDE

Onde? 
No BarraShoppingSul, av. Diário de Notícias, 300, em Porto Alegre/RS

Quando? 
14 e 15 de outubro de 2016

Que horas? 
Das 9h às 19h

Ingressos para acesso ao Centro de Eventos (programação de conteúdo) 
*Acesso (Inteira - 14/10) - R$ 80,00 
*Acesso (Inteira - 15/10) - R$ 80,00 
*Acesso COMBO (14 + 15/10) - R$120,00

Oficinas R$180,00 - o valor das oficinas individuais contempla os dois dias 
de evento

*Associados Abicalçados e Estudantes possuem 50% de desconto. Empresas associadas à 
Abicalçados devem entrar em contato com a entidade por meio do telefone (51) 3594-7011 
ou pelo e-mail contato@maratonamude.com.br para solicitar o código de desconto. Os 
valores dos ingressos podem sofrer alterações conforme a troca de lotes.

SERVIÇO

Equipe 1 
Bruna Duarte Meurer 
Roger Patrick Roos 
Cristieli Warken 
Eduardo Squena Júnior

Equipe 2 
João Pedro Schmitt      
Jorge Eduardo Armendariz            
Gabriela Reis Bohns     
Rômulo Machado dos Santos

Equipe 3 
Rômulo Henrique da Silva             
William Raí da Luz          
André Cézar Gossler                                
Paula Raquel da Silva Flores

Equipe 4 
Thamyres da Silva Kirsch           
Laura Tres Brocco          
Camila Ayala Pilecco     
Vitórya Schmitz Silveira

EQUIPES DEFINIDAS PARA A BATALHA:
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Sebrae prospecta clientes para unidades de fornecimento

Ministro da Fazenda recebe carta da Abicalçados

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas (Sebrae/RS), na regional Sinos, Caí e Paranhana, está tra-

balhando para prospectar novos clientes para as unidades 

de fornecimento da Região. As 19 unidades cadastradas, que 

prestam diversos tipos de serviços para as indústrias de calça-

dos, fazem parte do Projeto Desenvolver o Arranjo Produtivo 

do Calçado nos Vales do Sinos e Paranhana. 

A gestora do projeto, Carolina Rostirolla, explica que as 

unidades de fornecimento, ou ateliês, estão evoluindo na 

prestação de serviços por meio das consultorias prestadas 

pelo Sebrae, com acompanhamento mensal de indicado-

res, melhorias no processo produtivo, pesquisas de merca-

do e oficinas de negociação. “Inclusive, estamos auxiliando 

na estruturação de folders completos de apresentação dos 

serviços”, completa. Segundo ela, o serviço, além de auxiliar o 

desenvolvimento do elo mais frágil da cadeia, melhora a qua-

lidade dos trabalhos prestados para a indústria de calçados.

Indústrias de calçados interessadas em conhecer mais 

sobre o projeto e ter contato direto com as unidades de forne-

cimento podem escrever para carolinar@sebrae-rs.com.br ou 

entrar em contato pelo telefone 51 3575-3760.

A Abicalçados, representada 

pelo empresário e presiden-

te da Calçados Bibi, Marlin 

Kohlrausch, entregou uma 

carta com pleitos do setor 

calçadista para o ministro 

da Fazenda, Henrique Mei-

relles. A oportunidade foi 

durante encontro da autori-

dade com mais de 600 em-

presários do LIDE - Grupo 

de Líderes Empresariais -, 

ocorrido no último dia 19 de 

setembro,  em São Paulo/SP. 

Além do presidente da 

Bibi, participaram do en-

contro Jorge Alves de Sou-

za (Ubrafe - Couromoda), 

Francisco e Waleska Santos 

(Couromoda),  Imad Esper 

(Ablac) e Jeferson Santos 

(Couromoda) (foto). 

A carta

Na carta, a Abicalçados ma-

nifesta o apoio às medidas 

que vêm sendo imprimidas 

pelo Governo Federal na área 

econômica, mormente no 

que se refere ao ajuste fiscal 

e às reformas previdenciária, 

tributária e trabalhista, sem 

as quais o País não logrará 

condições de desenvolvi-

mento sustentável. 

É citada a importância 

da indústria calçadista para 

o Brasil, sendo colocado 

o País como importante 

produtor e exportador de 

calçados e que emprega 

diretamente mais de 300 

mil pessoas na atividade. É 

colocado que, asseguradas 

as condições de competi-

tividade estrutural, o setor 

atenderá positivamente e 

cumprirá a parte que lhe 

corresponde no desenvol-

vimento econômico e social 

do País.

No documento, a Abi-

calçados também chama 

a atenção para o caso da 

operação padrão, em cur-

so nas Aduanas, que tem 

atrapalhado a importação 

de alguns insumos para a 

produção de calçados. Con-

forme a carta, a retenção de 

importações desta natureza, 

mesmo de pequena monta, 

pode acarretar a paralisação 

de unidades de produção 

com centenas, até milhares 

de funcionários.

CALÇADISTAS PROMOVEM 
EVENTO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

A Abicalçados, a Associação Bra-

sileira de Empresas de Compo-

nentes para Couro, Calçados e Artefatos 

(Assintecal) e o Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB) promovem, 

no próximo dia 13 de outubro, mais uma 

edição do evento Análise de Cenários. 

Com o consultor e economista Marcos 

Lélis (foto), o evento acontece no Hotel 

Locanda, em Novo Hamburgo/RS, a par-

tir das 18h30. 

Lélis adianta que irá traçar um pano-

rama dos setores de calçados, compo-

nentes e couros, auxiliando na tomada 

de decisões dos empresários da cadeia. 

“Vamos analisar o cenário atual, para os 

últimos meses do ano, e também como 

deve se comportar a economia e o setor 

no primeiro semestre de 2017”, conta. 

Segundo o economista, o Brasil já 

passa por um processo de estabiliza-

ção na economia, mas isso não significa 

crescimento na demanda. “Existem algu-

mas incertezas que só serão respondidas 

quando tivermos uma perspectiva mais 

clara do câmbio, que será influenciada 

pela movimentação nos juros aplicados 

nos Estados Unidos e dos juros aplica-

dos no Brasil”, comenta Lélis. A boa no-

tícia, adianta, é que a desvalorização das 

commodities, que prejudicou a econo-

mia brasileira, parece estar ensaiando 

uma estabilização. “A partir de agora, os 

preços das commodities devem andar 

de lado”, frisa. 

Demanda

Sobre a demanda por calçados, o eco-

nomista ressalta que ela deve seguir fra-

ca no mercado interno. “Por ser um bem 

de consumo de massa, o calçado ainda é 

muito dependente da massa salarial, que 

não deve crescer nos próximos meses”, 

avalia, acrescentando que a massa salarial 

pode, inclusive, diminuir por causa do de-

semprego, que só deve estabilizar ao fim 

do primeiro semestre do próximo ano e 

em um índice bastante elevado (14%). 

O evento Análise de Cenários tem 

o apoio da Associação Brasileira das 

Indústrias de Artefatos de Couro e Ar-

tigos de Viagem (Abiacav), Associação 

Brasileira das Indústrias de Máquinas e 

Equipamentos para os Setores do Cou-

ro, Calçados e Afins (Abrameq) e Insti-

tuto Brasileiro de Tecnologia do Couro, 

Calçado e Artefatos (IBTeC). As vagas 

são limitadas a associados das entida-

des realizadoras e apoiadoras e as ins-

crições podem ser feitas pelo e-mail 

inteligencia@abicalcados.com.br. 

ABINOTÍCIAS

Alíquota do Reintegra será de 2% em 2017
O Ministério do Desenvolvimento anunciou, em reunião 

com empresários e o ministro da Fazenda Henrique Meirel-

les realizada no último dia 28 de setembro, que a alíquota 

do Reintegra – programa federal que restitui parte do va-

lor embutido nos produtos exportados -, será de 2% a par-

tir de 2017. O mecanismo, criado em dezembro de 2011, é 

considerado fundamental para os exportadores manterem 

a competitividade no mercado internacional.  Atualmente 

a alíquota de devolução sobre o valor total exportado pela 

empresa está em 0,1%.

Embora a nova alíquota já estivesse prevista em decreto 

de outubro de 2015, que produzia alterações com aumento 

escalonado na alíquota até 2018, a confirmação oficial foi 

bem recebida pelos empresários. Para a Abicalçados, que 

pleiteia uma alíquota de 5%, o novo valor é dos “males o me-

nor”.  “As exportações de calçados vêm caindo desde 2010, 

sendo que no ano passado rompemos a barreira histórica de 

US$ 1 bilhão, o pior resultado em mais de 25 anos. Como o 

mercado interno estava aquecido, a questão não refletia tão 

fortemente, mas agora com a demanda doméstica em que-

da brusca, é preciso voltar a fomentar mais os embarques 

como forma de equilíbrio da economia e manutenção de 

empregos”, avalia o dirigente.

Segundo Klein, o Reintegra não é um “presente”, é a de-

volução de tributos pagos antecipadamente pelas empresas 

exportadoras.  O executivo ressalta que, segundo estudos da 

Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), atualmente 

os resíduos tributários para os produtos exportados chega a 

6,4% na indústria calçadista e a mais de 7% na média da in-

dústria da transformação.  “Não podemos seguir exportando 

impostos”, lamenta Klein.

 

Pleito

Representando a Abicalçados na reunião com o ministro da 

Fazenda, Caetano Bianco Neto ressalta que o pleito levado para 

a reunião foi de 5% para o Reintegra. “O ministro da Fazenda fi-

cou de analisar as propostas, mas deixou claras as dificuldades 

do caixa do Governo. De toda a forma, saímos satisfeitos com 

a garantia da alíquota de 2% para 2017”, avalia Bianco Neto, 

acrescentando que a reunião foi profícua e abriu as portas para 

um bom relacionamento do empresariado com a pasta.  

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
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T eve início no dia 1º/10 a primeira edição do torneio 

empreendedor FF Enterprise. Ocorrido na sede da Abi-

calçados, em Novo Hamburgo/RS, o evento reuniu entidades 

parceiras e as equipes selecionadas, contando ainda com uma 

apresentação sobre carreiras empreendedoras, ministrada pela 

consultora Claudia Lunkes Schmitt, do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

O FF Enterprise é uma ação que faz parte do programa 

Future Footwear, lançado em agosto passado pela Abicalçados, 

Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Cou-

ro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB) e Associação Brasileira das Indústrias 

de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Cal-

çados e Afins (Abrameq). O objetivo é, através de um torneio 

empreendedor de alto nível, com estudantes de graduação e 

pós-graduação das mais diversas áreas, criar soluções tecno-

lógicas para a cadeia coureiro-calçadista, aproximando o setor 

dos conceitos da Indústria 4.0. 

Diversificação

As cinco equipes selecionadas trouxeram projetos diversifi-

cados: de sustentabilidade (calçado ecológico, com materiais 

reciclados); aproveitamento de resíduo do couro (o coláge-

no como adubo); modelo de negócios (plataforma inovadora 

de comércio eletrônico B2C); engenharia de processos (para 

identificação de gargalos através da computação); e automa-

ção industrial e logística (através da implantação de chips e 

RFID´s nos produtos que fazem parte da cadeia, garantindo 

a rastreabilidade dos mesmos). “O nível das ideias e das so-

luções apresentadas surpreenderam positivamente, assim 

como a qualificação dos participantes, grande parte com pós-

-graduação. Temos convicção de que, com essa configuração 

e as mentorias de profissionais competentes, do Senai, Fee-

vale, PUCRS, Anjos do Brasil, Venture e Wow, conseguiremos 

embalar ótimos produtos ao final do torneio empreendedor”, 

avalia a analista de Inovação da Abicalçados, Patrícia Ott. 

Cronograma

As primeiras capacitações, com o tema modelagem de negócios, 

acontecem já nos próximos dias 15 e 22 de outubro. Com os pro-

jetos direcionados e modelados pelas equipes, estes farão uma 

entrega digital, enviando seus planos de negócios e vídeo contan-

do a sua ideia para avaliação dos realizadores do desafio no dia 28 

de outubro. A partir do dia 5 de novembro iniciarão as capacita-

ções e mentorias, que irão culminar na apresentação para a ban-

ca avaliadora e, em seguida, na cerimônia de premiação. Ambos 

eventos estão marcados para o dia 18/11, na sede da Abicalçados. 

Premiação

Os três melhores projetos, escolhidos por uma banca de especia-

listas do setor, dividirão a premiação de R$ 10 mil – R$ 5 mil para 

o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o tercei-

ro.  Porém, mais do que a premiação em dinheiro, o torneio em-

preendedor irá garantir para os vencedores bolsas para cursos de 

empreendedorismo e fast track para programas de pré-incubação, 

que poderão ser realizadas na Unisinos, Feevale ou PUCRS.

Entidades 
realizam FF 
Exchange
As principais entidades da cadeia 

coureiro-calçadista brasileira, Abi-

calçados, Assintecal, CICB, Abra-

meq e IBTeC realizam, durante 

a Semana do Calçado, em Novo 

Hamburgo/RS, a primeira edição 

do FF Exchange. A ação, que con-

siste numa rodada de negócios 

tipo “speed dating” entre empresas 

âncoras associadas às entidades 

realizadoras e fornecedores de so-

luções em Tecnologia da Informa-

ção e Consultoria em Gestão, está 

marcada para o dia 18 de outubro, 

das 14h às 17h na sede do IBTeC 

(rua Araxá, 750). 

Até o momento já estão 

confirmadas grandes empresas 

do setor, como Arezzo, Bibi, Gru-

po Priority, Sugar Shoes, Master 

Equipamentos Industriais, NBN 

Automação Industrial, MECSUL 

Máquinas e Equipamentos, Spuba-

ch Special Leather, Courovale, Cou-

ros Bom Retiro, Orisol, Dublauto e 

Axi Ambiental. Empresas de tecno-

logia da informações e consultorias 

em gestão interessadas em partici-

par podem realizar inscrição no site  

www.abicalcados.com.br/ffexchange.

FF ENTERPRISE BUSCA 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

ABINOTÍCIAS

http://www.braspress.com.br
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Fashion Bloggers traz blogueiras dos EUA e China 

CALÇADISTAS NO OUTRO LADO DO MUNDO

Realizado anualmente com o objetivo de promover os lança-

mentos brasileiros em calçados para a vitrine internacional da 

moda, o Fashion Bloggers apresenta as fashionistas eleitas para 

participar da 5ª edição. Promovido pelo Brazilian Footwear, 

o projeto traz ao Brasil blogueiras influentes para comandar 

uma sessão de fotos e, também, estrelar um editorial que re-

flete a cultura local e as principais novidades em sapatos fe-

mininos desenvolvidos para a temporada. 

As blogueiras desembarcam no Brasil em outubro e foto-

grafam em Curitiba/PR, entre os dias 24 e 28 de outubro, em 

diversos pontos turísticos da cidade. 

Escolhidas

Nesta edição, as escolhidas são influencers dos Estados Uni-

dos e da China. Com mais de 650 mil seguidores no Ins-

tagram, Mary Seng é fundadora e editora do blog Happily 

Grey, dedicado à moda, viagem e beleza. Com residência 

em Nashville, Mary já trabalhou em colaboração com mar-

cas como Urban Outfitters, Marc Jacobs, Gorjana e foi em-

baixadora da marca Tommy Hilfiger.

Representando a China, Patty é uma das blogueiras de 

moda e lifestyle mais reconhecidas no País. As redes da It 

Girl contabilizam mais de 400 mil seguidores. Além disso, 

ela já foi entrevistada e participou de sessões de fotos para 

veículos de comunicação como Cosmopolitan, Marie Claire, 

Femina e Rayli. Labels como Mont Blanc, Calvin Klein, Chloé, 

Salvatore Ferragamo e Bulgari.

A Abicalçados e a Agência 

Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimen-

tos (Apex-Brasil) realizam, por 

meio do programa Brazilian 

Footwear, mais uma missão co-

mercial à China. Na agenda a ser 

realizada entre os dias 10 e 13 de 

outubro, em Xangai, está previs-

ta a participação na China In-

ternational Fashion Fair (CHIC), 

que será antecedida por um 

seminário preparatório sobre o 

mercado chinês.

Com o maior mercado con-

sumidor de calçados do mundo, 

a China, além de ser grande 

produtora, tem se caracterizado 

pelo aumento no consumo des-

ses produtos. Em 2015, confor-

me o relatório World Footwear, 

os chineses adquiriram mais de 

3,8 bilhões de pares, número 

que vem crescendo com as po-

líticas de incentivo ao consumo 

adotadas pelo governo chinês. É 

de olho nesse importante mer-

cado, que não pode mais ser 

visto apenas como um concor-

rente, que o Brazilian Footwear, 

desde 2010, tem realizado mis-

sões comerciais para abrir por-

tas ao calçado brasileiro. 

Para potencializar a parti-

cipação brasileira, o Brazilian 

Footwear realizou um serviço 

de matchmaking com o apoio 

da consultora de mercado local, 

LI Xia. Foram marcadas visitas de 

25 grandes grupos chineses de 

varejo, que poderão conhecer 

– e comprar – dos expositores 

verde-amarelos no evento.

Seminário

Um dia antes do início da mostra 

acontece um seminário prepara-

tório para fornecer dicas impor-

tantes sobre o varejo chinês. 

Abrindo a CHIC está previs-

to um desfile das marcas nacio-

nais Cravo & Canela, West Coast, 

Kildare, Kidy, Ipanema, Zaxy, 

Rider, Modare, Molekinha e Ca-

podarte. O desfile é promovido 

pelo escritório da Apex-Brasil 

na China e tem o apoio do pro-

grama Brazilian Footwear. 

Participam da missão co-

mercial as marcas Amazonas, 

Sapatoterapia, Kidy, Kildare, 

Modare, Molekinha, Capodar-

te, Ipanema, Grendha, Zaxy, 

Rider, Cartago, West Coast e 

Cravo & Canela.
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CALÇADISTAS ADEREM AO ORIGEM SUSTENTÁVEL

Marca Fiero cria canal de conteúdo

Exportações de calçados 
aumentam em agosto

N o mês de setembro duas indústrias calçadistas 

do Rio Grande do Sul aderiram à certificação 

do programa Origem Sustentável, desenvolvido pela 

Abicalçados e Associação Brasileira de Empresas de 

Componentes para Couros, Calçados e Artefatos (As-

sintecal). A certificação, que é mantida em parceria 

com o Laboratório de Sustentabilidade (Lassu) da Uni-

versidade de São Paulo (USP) e o Massachusetts Ins-

titute of Technology (MIT), foi recebida pela Werner, 

com o selo Bronze, e Terra & Água, com o selo Branco.

O programa segue a escala Branco, Bronze, 

Prata, Ouro e Diamante e reconhece as empresas 

brasileiras que já incorporaram a sustentabilidade 

em seus processos. 

O lançamento oficial do programa ocorreu em 

2013, quando as primeiras empresas dos setores de 

calçados e seus componentes foram certificadas por 

seu alinhamento aos quatro pilares avaliados: am-

biental, econômico, social e cultural. 

Apoiado pelo Sebrae, o Origem Sustentável tem 

como gestor o Instituto By Brasil e a coordenação da 

Profª Tereza Cristina Carvalho – Lassu/USP. As audi-

torias para definir em que nível de selo a empresa se 

enquadra - Prata, Ouro e Diamante – estão sob a res-

ponsabilidade da SGS – System & Service Certification 

e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Inovando no canal de comunicação com o seu consu-

midor, a marca Fiero criou um canal focado somente em 

conteúdo de alta qualidade relacionado ao DNA da marca, 

sem vendas de calçados. 

O site www.portaldeinverno.com.br foi desenvolvido 

após dois anos de curadoria, reunindo pessoas, empresas, 

temas e assuntos relacionados ao propósito e estilo de vida 

da marca. “O objetivo do Portal de Inverno é gerar uma 

comunicação direta por meio de conteúdos altamente 

relevantes para o cliente alvo da Fiero. Iremos, a partir de 

agora, aprimorar e ajudar ainda mais o nosso cliente a ter 

dias melhores de inverno, com o objetivo de não apenas 

vender produtos, mas ajudar a melhorar qualquer expe-

riência que o cliente tenha nos momentos vinculados ao 

nosso DNA”, explica Rodrigo Fitz, presidente da empresa.

Dados elaborados pela Abicalçados indicam 

que as exportações de calçados registraram 

uma recuperação em agosto. No mês oito, os 

calçadistas embarcaram quase 10 milhões de 

pares que geraram US$ 87,7 milhões, números 

superiores tanto em volume (10,6%) quanto 

em dólares (27%) no comparativo com o mes-

mo período de 2015. Com isso, no acumulado 

dos oito meses do ano, os calçadistas soma-

ram 76,5 milhões de pares embarcados por 

US$ 617,8 milhões, com incremento de 2,6% 

em pares e 0,8% em receita no comparativo 

com igual ínterim de 2015 (74,6 milhões por 

US$ 613 milhões).

 

Destinos

Entre janeiro e agosto de 2016, o principal des-

tino do calçado brasileiro foram os Estados 

Unidos. Para lá foram enviados 8 milhões de 

pares que geraram US$ 140,8 milhões, regis-

tros superiores tanto em pares (18,2%) quanto 

em dólares (17%) na relação com igual ínterim 

do ano passado.

 A Argentina segue no segundo posto en-

tre os destinos do produto verde-amarelo. Nos 

oito meses, os hermanos compraram 6 milhões 

de pares por US$ 67,44 milhões, números supe-

riores tanto em pares (33%) quanto em valores 

(57,7%) na relação com 2015.

O terceiro posto foi da França, que entre 

janeiro e agosto importou 5,37 milhões de pa-

res por US$ 37,3 milhões, quedas de 8,3% em 

pares e 4,7% em dólares em relação ao mesmo 

ínterim do ano passado.

 

Importações

A recente apreciação do real ante o dólar está 

freando a queda nas importações de calçados. 

No mês de agosto foram importados 2 milhões 

de pares por US$ 33,4 milhões, apenas 4,5% 

menos do que no mesmo mês do ano passado. 

Desde o início do ano, é a menor queda regis-

trada nos comparativos mensais, o que indica 

uma possível retomada das importações de 

calçados. Conforme relatório da Abicalçados, 

desde o início do ano, a queda média mensal 

havia ficado em 41%.  

Com o resultado de agosto, entraram no 

Brasil 16 milhões de pares por US$ 230,65 mi-

lhões, quedas de 36% em pares e 38,2% em dóla-

res na relação com igual período do ano passa-

do. As principais origens foram Vietnã (7 milhões 

de pares por US$ 126,6 milhões, quedas de 37,3% 

e 36%, respectivamente), Indonésia (2,6 milhões 

de pares por US$ 47,3 milhões, quedas de 48% e 

49,2%) e China (5 milhões de pares por US$ 27,54 

milhões, quedas de 4,3% e 21,6%).

Dados preliminares do MDIC 
apontam que as exportações de 
calçados de setembro geraram 
US$ 84,7 milhões, 3,6% mais do 

que no mesmo mês de 2015. Com 
isso, no acumulado de janeiro a 

setembro, os calçadistas já somam 
US$ 702,5 milhões em calçados 
exportados, valor 1,1% maior 
do que o registrado no mesmo 

período do ano passado.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - AGO 2015: US$ 242,24 MILHÕES

JAN - AGO 2016: US$ 276,65 MILHÕES

VARIAÇÃO:  14,2%

CE
CEARÁ

JAN - AGO 2015: US$ 155,82 MILHÕES

JAN - AGO 2016: US$ 159,43 MILHÕES

VARIAÇÃO: 2,3%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - AGO 2015: US$ 84,7 MILHÕES

JAN - AGO 2016: US$ 72 MILHÕES

VARIAÇÃO: -15%

VARIAÇÃO: 0,8% 

JAN - AGO 2015:
 US$ 617,8 MILHÕES US$ 613 MILHÕES

JAN - AGO 2016:

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

VIETNÃ
JAN - AGO 2015: US$ 198,27 MILHÕES

JAN - AGO 2016: US$ 126,6 MILHÕES

VARIAÇÃO: -36%

INDONÉSIA
JAN - AGO 2015: US$ 93,15 MILHÕES

JAN - AGO 2016: US$ 47,3 MILHÕES

VARIAÇÃO: -49,2%

CHINA

TOTAL

JAN - AGO 2015: US$ 35,13 MILHÕES

JAN - AGO 2016: US$ 27,54 MILHÕES

VARIAÇÃO: -21,6%

VARIAÇÃO: -38,2%  

JAN - AGO 2015:
 US$ 230,65 MILHÕES US$ 373 MILHÕES

JAN - AGO 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL
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ABI ENTREVISTA

“A INDÚSTRIA DE CALÇADOS PRECISA 
ESTAR PREPARADA PARA A MUDANÇA DE 
MENTALIDADE DO CONSUMIDOR”

A frase é de Roberta Ramos, gestora de Projetos 

da Abicalçados e uma das idealizados do pro-

grama Future Footwear, lançado em agosto passado. 

Nesta entrevista, a gestora avalia o atual momento da 

indústria de calçado brasileira e ressalta que, para so-

breviver, ela vai precisar se reinventar. 

Abinforma - O FF é o Brazilian Footwear para o mer-

cado nacional? Qual é o tamanho desse mercado?

Roberta Ramos - O Future Footwear é um programa 

voltado para a melhoria da competitividade da cadeia 

coureiro-calçadista brasileira e tem como objetivo 

atingir desde os fornecedores de couros e compo-

nentes até os fabricantes de calçados. Estamos falan-

do de uma cadeia que compreende 8 mil indústrias 

de calçados dos mais variados portes, 3 mil empresas 

de componentes, 310 curtumes e 120 fabricantes de 

máquinas. O Brasil tem hoje um dos principais mer-

cados consumidores de calçados do mundo, chegan-

do a mais de 780 milhões de pares consumidos por 

ano, mesmo com todos os obstáculos de competi-

tividade tanto oficiais como das próprias empresas, 

que precisam urgentemente se adaptar ao novo mo-

delo de consumo.  

Abinforma - O que as empresas precisam observar 

hoje para vender aos consumidores?

Roberta - Estamos na era da Revolução Digital, onde a 

mentalidade é randômica, criativa, orgânica e estética. 

A forma como nos comunicamos, encontramos infor-

mações, nos relacionamos e 

temos a visão de mundo já 

é diferente.  A indústria de 

calçados precisa estar pre-

parada para a mudança de 

mentalidade do consumi-

dor, o que vai ensejar novos 

modelos de negócios, pro-

cessos diferentes do que os 

utilizados até agora e pro-

dutos altamente inovadores.  

Vivemos uma realidade de 

superconexão. Isso impacta 

a forma como nos relacio-

namos, tanto entre nós mes-

mos, quanto com relação ao 

consumo e, principalmente, 

com relação ao planeta. 

Abinforma  - O consumidor 

nacional é menos ou mais 

exigente que o do exterior?

Roberta - O consumidor na-

cional é tão exigente quanto 

o do exterior. A diferença é que a adaptação para o 

mercado doméstico sempre é mais fácil, por questões 

históricas e culturais. Mas o movimento proporciona-

do pela Revolução Digital é universal.

Abinforma - O foco desde os anos 2000 tem sido 

ganhar espaço no exterior, agora é hora de recu-

perar mercado perdido internamente ou há um po-

tencial a ser explorado?

Roberta - O foco deve ser a atuação conjunta. Atu-

almente, o mercado doméstico consome quase 85% 

dos calçados produzidos, o que é muito significativo. 

A questão é o equilíbrio, é a adoção da exportação 

como uma estratégia perene, não ocasional por mo-

tivos como a cotação do dólar, por exemplo. O ideal 

é que a empresa trabalhe o mercado externo desti-

nando uma fatia equilibrada e permanente, que siga 

no exterior mesmo com as dificuldades. Depois de 

perdido um mercado no exterior, a recuperação é 

muito mais complicada, mesmo num momento mais 

favorável. Existem duas palavras-chaves na operação: 

estratégia e resistência.

 Abinforma - Fala-se muito em sustentabilidade nos 

produtos - o consumidor está mesmo atento a isso?

Roberta - A Sustentabilidade, em breve, deixará de 

ser um diferencial para ser uma questão de sobrevi-

vência. Ou a empresa torna sua atividade sustentável, 

ou simplesmente fecha as portas. E esse movimento, 

que é muito bom, é uma exigência do consumidor. 

Estamos cada vez mais conscientes com o que diz 

respeito ao nosso meio e ao que vamos deixar para 

as futuras gerações. A tecnologia colabora muito na 

parte de processos, mas a preocupação vai além. Os 

produtos em si e a forma de consumi-los terão esse 

drive cada vez mais presente.

Abinforma - Quando se fala em inovação e tecno-

logia nos produtos, o que os consumidores podem 

esperar de novidades?

Roberta - Já temos, em nível mundial, trabalhos impor-

tantes que utilizam materiais inteligentes, construídos 

com nanotecnologia e que permitem não apenas uma 

otimização de processo, mas o desenvolvimento de 

calçados funcionais, que 

geram energia ao cami-

nhar, que possuem GPS, 

ou que mudam de cor 

conforme a necessidade 

da ocasião, por exemplo. 

O que queremos com o 

Future Footwear é tra-

balhar produto, processo 

e novos modelos de ne-

gócios. A inovação não 

pode acontecer apenas 

em um desses pilares. 

Queremos transformar 

o setor calçadista em 

um exemplo de compe-

titividade e de rentabili-

dade para o mundo. Te-

mos a convicção de que 

isso será possível com a 

união de toda a cadeia, 

pois contamos com um 

parque industrial com-

pleto, que tem excelentes fornecedores de materiais 

e uma mão de obra já especializada na construção 

dos calçados.

Abinforma - Quais iniciativas serão ativadas dentro 

do programa?

Roberta - São muitas. O programa Future Footwear é 

um guarda-chuva de ações não somente da Abicalça-

dos, mas de todas as demais entidades envolvidas (As-

sintecal, de componentes; CICB, de couros; e Abrameq, 

de máquinas). Em outubro estamos realizando o FF En-

terprise, um desafio empreendedor realizado entre es-

tudantes de nível superior com o objetivo de criar equi-

pes multidisciplinares para pensarem novas ideias na 

resolução de problemas do setor calçadista. No mesmo 

mês, realizaremos o FF Exchange, uma rodada de negó-

cios entre fornecedores de tecnologia e representantes 

de empresas do setor. Ambos os projetos estão deta-

lhados em matérias neste informativo.  Importante citar 

que o Future Footwear é um programa aberto, orgâni-

co, alinhado com a nova mentalidade. As possibilidades 

são infinitas, especialmente com a colaboração de toda 

a rede de parceiros que estamos construindo em torno 

do setor calçadista.

Abinforma - As empresas conseguem acessar tec-

nologia em TI e outras inovações?

Roberta - Certamente. Um dos nossos objetivos é 

justamente aproximar o setor calçadista dessas tec-

nologias, através da integração com setores de TI, 

eletroeletrônica, automação, software. Existem mui-

tas empresas desenvolvendo soluções que podem 

contribuir muito para o aumento da produtividade do 

setor. Só precisamos aproximá-las de nós. Nos colo-

car à disposição para testar tecnologias e mesmo para 

auxiliar no desenvolvimento delas.

Abinforma - O setor tem registrado o surgimento 

de novos negócios e com inovação? 

Roberta - Temos registrado o surgimento de novos 

modelos de negócios no setor calçadista, o que nos 

anima muito. Em especial quando identificamos um 

negócio com um propósito claro, bem desenhado. A 

inovação não precisa vir através de robôs e softwares. 

Coisas simples podem ser extremamente inovadoras. 

Posso citar algumas empresas que trabalham novos 

modelos: Insecta Shoes, Ciao Mao, Öus, Vinícius Da-

pper, Vinci Shoes, Usthemp, entre outras. É uma turma 

jovem que trouxe um frescor e ajudou a promover o 

setor calçadista brasileiro novamente.

Abinforma - O que é preciso fazer para empreender 

em um setor de uma indústria bem tradicional?

Roberta - Empreender no Brasil, por si só, já é um 

grande desafio. Mas com coragem, ousadia, persis-

tência e uma boa rede de contatos, veremos subir o 

número de novas empresas do setor.

“O que queremos com o Future 
Footwear é trabalhar produto, 
processo e novos modelos de 
negócios. A inovação não pode 

acontecer apenas em um desses 
pilares. Queremos transformar o 
setor calçadista em um exemplo 
de competitividade e de rentabili-

dade para o mundo. ”


