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LANÇADO O RELATÓRIO 
SETORIAL DA ABICALÇADOS 2016

O RETORNO DO FANTASMA DO 
PROTECIONISMO NA AMÉRICA DO SUL

ENTIDADE PROMOVE EVENTOS NA 
SEMANA DO CALÇADO

Em continuidade à discussão sobre a aplicação do artigo 

3º da Lei 16.222/2015 do Município de São Paulo, o qual 

proibia a comercialização de artigos de vestuário confec-

cionados com couro de animais exóticos e silvestres, a 

Abicalçados informa que no último dia 5 de outubro, em 

votação unânime, o Órgão Especial do Tribunal da Justiça 

do Estado de São Paulo confirmou a liminar já conquis-

tada pela entidade em abril passado. Na oportunidade foi 

julgada inconstitucional a lei que vetava a produção e a 

comercialização desses artigos, levando em consideração 

os pedidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajui-

zada pela Abicalçados. Com a recente decisão publicada 

em acórdão, passível de recurso apenas no âmbito do STF, 

o artigo 3º da Lei 16.222/2015 passa a não mais ter efeito 

na cidade, mantendo a ordem anterior que já havia sus-

penso o texto pelo mesmo motivo. 

A operação padrão nas aduanas, realizada pelos audito-

res fiscais do Rio Grande do Sul há mais de um ano, com 

intensificação desde julho do ano corrente, vem preju-

dicando os calçadistas gaúchos. O alerta é da Abicalça-

dos que ressalta a urgência do cumprimento por parte do 

Governo Federal dos acordos realizados com a categoria 

em março deste ano, constantes no Termo de Acordo Nº 

2/2016. Segundo a entidade, a retenção de mercadorias 

nos portos tem gerado prejuízos no abastecimento de in-

sumos para indústrias do setor, colocando não somente 

a produção, mas empregos em risco. “O movimento dos 

auditores fiscais está causando atrasos operacionais de 48 

a 168 horas, atrasando a liberação de insumos importan-

tes para a produção de calçados, além de aumentar ainda 

mais os custos logísticos”, lamenta o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein.   

IBTEC COMPLETA 
44 ANOS 

TJ/SP CONCEDE 
LIMINAR EM 

AÇÃO DA ABICALÇADOS

OPERAÇÃO 
PADRÃO PREJUDICA 

CALÇADISTASO mês passado marcou o aniversário de 44 anos de atuação 

do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Arte-

fato (IBTeC).  Criado em 1972 para apoiar o setor coureiro-cal-

çadista, hoje o IBTeC atua também em áreas como segurança 

do trabalho, oferecendo ensaios para obtenção e renovação 

de CAs para EPIs, calçados, luvas, tecidos e componentes. O 

instituto oferece ainda consultoria técnica na capacitação 

da indústria, gestão de varejo e fornecedores, otimizando 

a venda ao consumidor final. O instituto sediado em Novo 

Hamburgo/RS tem acreditações junto às maiores instituições 

certificadoras do Brasil e do mundo: acreditação CGCRE do 

Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia; acreditação pelo 

Instituto Satra (Inglaterra); credenciamento pela CPSC-EUA, 

instituição que regulamenta e fiscaliza a segurança de produ-

tos de consumo infantis dos Estados Unidos; certificação do 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego; certificação da ISO 

9001:2008 e reconhecimento da Rede Metrológica do RS. To-

dos os procedimentos do IBTeC são orientados também pe-

las normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Evento aconteceu nos dias 14 e 15 de outubro, no 
BarraShoppingSul, em Porto Alegre/RS. Página 3

MARATONA MUDE 
CELEBROU O DESIGN 
BRASILEIRO DE 
CALÇADOS
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Recentemente o Fórum Econômico Mundial divulgou 

o ranking de competitividade de países, tendo coloca-

do o Brasil na 81ª posição, a pior em duas décadas. A 

situação não veio por acaso. Vivemos nos últimos anos 

a aceleração de um processo de desindustrialização, fa-

zendo com que a participação da indústria no PIB caís-

se de 46%, no final da década de 80, para menos de 23% 

no ano passado. Os motivos são deveras conhecidos e 

fazem parte do famigerado Custo Brasil, com sua car-

ga tributária elevadíssima, uma oferta de infraestrutura 

ineficiente e cara, uma legislação trabalhista irracional e 

uma burocracia que dificulta os negócios. Ao longo dos 

anos, nos tornamos um país produtor de commodities, 

ficando reféns deste mercado regulado internacional-

mente, em detrimento da produção de manufaturados.

A questão é que, mesmo que a crise política seja 

amainada e a economia tenha uma guinada rumo aos 

preceitos liberais, as mudanças não devem ser sen-

tidas em curto prazo pela indústria. Então devemos, 

mais do que nunca, fazer o “dever de casa”, apoiando a 

economia para seguir gerando emprego e renda. Um 

dos pontos mais importantes para isso é a informa-

ção qualificada para basear estratégias acertadas. Foi 

com esse intuito que a Abicalçados lançou, em outubro, 

a primeira edição do Relatório Setorial da Indústria de 

Calçados 2016. Com uma extensa gama de informações 

do setor calçadista, tanto da indústria quanto do varejo, 

a publicação traz dados coletados junto a fontes oficiais 

cruzados com a Pesquisa de Produção realizada pela 

entidade junto aos seus associados – que representam 

mais de 70% da produção de calçados no País.  

O relatório traz informações como produção, ex-

portação, importação, emprego na atividade, uso de 

capacidade instalada, varejo do setor, entre muitos 

outros dados. Importante frisar que a publicação vai 

além da frieza dos números, ela busca fornecer, por 

meio da análise do Doutor em Economia e consultor 

calçadista Marcos Lélis, uma projeção dos principais 

indicadores para os próximos anos.

Com o objetivo de que a informação qualificada 

auxilie todas as empresas do setor para a adoção de 

estratégias acertadas, independente do porte e das 

condições financeiras das mesmas, a Abicalçados dis-

ponibiliza o material gratuitamente para download no 

link http://bit.ly/2e2UaN4.

Confira a matéria do lançamento do relatório na 

página 4 deste informativo.

Boa leitura!

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Setor calçadista em números

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Calçadistas apontam perdas 

com operação padrão de 

auditores fiscais federais

O setor calçadista gaúcho 

aponta que a operação 

padrão nas aduanas no Rio 

Grande do Sul está preju-

dicando o fluxo comercial 

do setor. Os auditores fiscais 

estão há mais de um ano com 

a ação, que, segundo a Asso-

ciação Brasileira das Indústrias 

de Calçados (Abicalçados), 

teria se intensificado desde 

julho. A entidade pretendia 

levar documento ao ministro 

do Desenvolvimento, Marcos 

Pereira, que teria agenda nesta 

sexta-feira (7) na Federação 

das Indústrias do Estado 

(Fiergs). Houve cancelamento 

da agenda. O presidente-exe-

cutivo da associação, Heitor 

Klein, pretendia solicitar maior 

agilidade do governo federal 

acordos já firmados. 

Abicalçados lança relatório 

da indústria

Fornecer uma base de 

dados completa para que 

as empresas do setor cal-

çadista brasileiro estejam 

embasadas de informações 

na hora de tomar decisões 

estratégicas importantes 

é o objetivo do Relatório 

Setorial da Indústria de 

Calçados Brasil 2016, que 

foi lançado pela Abicalça-

dos. A pesquisa traça um 

panorama do cenário do 

segmento em números, 

com a data base do ano 

passado, além de fazer uma 

projeção otimista e pessi-

mista para o desempenho 

deste ano. Perspectivas 

para a indústria de calçados 

em 2017 também foram 

desenvolvidas pelo doutor 

em economia e consultor 

da entidade Marcos Lélis. 

Empresários acusam 

Argentina de barrar entrada 

de calçados

Exportadores de calçados 

brasileiros afirmam que a 

Argentina está dificultando a 

entrada de produtos nacio-

nais em seu mercado.

Cerca de US$ 5 milhões em 

calçados estão impedidos 

de cruzar a fronteira porque 

autoridades argentinas esta-

riam atrasando a entrega da 

documentação necessária 

ou até mesmo se negando 

a protocolar seu pedido, de 

acordo com Heitor Klein, 

presidente da Abicalçados.

A situação frusta a expecta-

tiva de empresários de que 

o governo do presidente 

Mauricio Macri, de dis-

curso liberal, abandonaria 

as práticas protecionistas 

comuns durante os anos da 

peronista Cristina Kirchner, 

que comandou o país até o 

ano passado.

Exportações de calçados 

crescem 3,6% em setem-

bro, mostra associação

SÃO PAULO  -  As exporta-

ções brasileiras de calça-

dos somaram 10,4 milhões 

de pares em setembro e 

geraram US$ 84,7 milhões 

em receita. Os resultados 

apontam crescimen-

to de 3,6% em relação 

ao mesmo mês do ano 

passado. Na comparação 

com agosto, houve queda 

de 3,4%. Os dados são da 

Abicalçados. No acumula-

do de janeiro a setembro, 

as exportações somam 87 

milhões de pares, volume 

0,5% maior do que o regis-

trado nos nove primeiros 

meses de 2015. Em valor 

gerado, as exportações 

até setembro totalizaram 

US$ 702,5 milhões, o que 

representa alta de 1,1% na 

comparação anual. 
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Empresas e agentes ligados ao setor ainda veem migração em alta no médio prazo, mesmo com
redução de tarifas no ambiente cativo; aumento da geração distribuída deve ajudar na expansão

Avanço do mercado livre depende da
liberação de novos consumidores
ENERGIA ELÉTRICA

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

� O crescimento do mercado
livre de energia nos próximos
anos, mesmo que em menor
ritmo, depende da liberação
da entrada de novos consumi-
dores nesse ambiente. Apesar
dos entraves, o aumento da ge-
ração distribuída ajudará a ga-
rantir parte da expansão.

“Os principais desafios que
o setor enfrenta hoje para dar
prosseguimento à expansão
do mercado livre são a redu-
ção dos limites de carga para
migração, até a adoção da
portabilidade, ou seja, que
todos os consumidores pos-
sam ser livres, além do de-
senvolvimento do modelo do
comercializador varejista”,
avalia o diretor-técnico da
Associação Brasileira dos Co-
mercializadores de Energia
(Ab ra c e e l ), Alexandre Lopes.

Segundo ele, as iniciativas
hoje em andamento no Mi-
nistério de Minas e Energia
(MME), na Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) e
os projetos de lei que trami-
tam no Congresso Nacional
se propõem a discutir solu-
ções para adequar o modelo
do setor, no qual o ingresso
de consumidores no merca-
do livre é limitado.

Para garantir esse cresci-
mento, entretanto, também é
necessário atrair investimen-
tos ao ambiente livre.

“Vemos um aumento gra-
dual da quantidade de micro-
geração, novas cargas como

Fabricantes enfrentarão dificuldades

CA L Ç A D O S

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

� O setor calçadista brasileiro
deve continuar enfrentando
dificuldades, apontam analis-
tas. Nem mesmo o Natal será
capaz de salvar as perdas con-
secutivas registradas ao longo
do ano, com piora na demanda
interna e nas exportações.

Segundo dados do Institu-
to de Estudos e Marketing In-
dustrial (Iemi), a produção de
calçados deve cair 3% até o fi-
nal de 2016, ante os 855 mi-
lhões de pares produzidos no
ano passado. Na avaliação do
diretor do instituto, Marcelo
Villin Prado, o próximo ano
será mais positivo, porém in-
capaz de recuperar as perdas
causadas pela crise econômi-
ca no País.

“Serão necessários pelo
menos três ou quatro anos
para que isso aconteça.”

Para o presidente da Asso-

fique crescimento expressivo.
“A empresa que conseguir
manter o foco na redução de
custos terá melhor desempe-
nho. Pode até ser que não ob-
tenha crescimento, mas man-
terá rentabilidade. É o
caminho até o fim de 2017,
quando esperamos que o con-
texto seja melhor”, aponta.

A fórmula parece ter funcio-
nado para a Grendene, que
anunciou os resultados refe-
rentes ao terceiro trimestre na
semana passada. A companhia
reportou lucro líquido de R$
150,9 milhões, alta de 10,7%
em relação ao mesmo período
do ano passado. Já a receita lí-
quida chegou a R$ 536,4 mi-
lhões de julho a setembro,
queda de 12,7% na compara-
ção com um ano antes.

Em teleconferência com
analistas, o diretor financeiro e
de relações com investidores
da Grendene, Francisco Sch-
mitt, disse que o resultado se
deve ao maior controle dos
custos de produtos vendidos e
ao efeito positivo de operações
de proteção cambial (hedge).

ciação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados),
Heitor Klein, os próximos me-
ses não serão muito diferentes
do momento atual vivido pela
indústria, com dificuldades
dentro e fora do País.

“Por um lado, temos fraca
demanda interna e, pelo outro,
falta de competitividade no

mercado externo, com forte
pressão dos itens asiáticos. Is-
so tem causado a queda de ati-
vidade do setor, não há como
ser de outro jeito.”

Klein acredita que um cami-
nho a ser seguido pela indús-
tria até que a retomada econô-
mica seja concretizada é
manter o foco na rentabilida-
de, mesmo que isso não signi-

RECUPERAÇÃO DE
PERDAS DO SETOR
DEVE DEMORAR AO
MENOS TRÊS ANOS

D R E A M ST I M E

Novos fornecedores de painéis fotovoltaicos do mercado contribuem para expansão da microgeração

veículos elétricos e outros
equipamentos que certamente
trarão novos desafios do ponto
de vista de operação do siste-
m a”, diz o gerente executivo
comercial e planejamento
energético da comercializado-
ra E lektro, Marcelo Fernandez.

Ele ressalta que o setor pode
enfrentar problemas com a fal-
ta de aportes. “Um exemplo
para os próximos anos é a cria-
ção da tarifa branca”, lembra.

Na avaliação de Fernandez,
a queda do consumo de ener-
gia nos horários de pico pode
levar empresas a postergar in-
vestimentos na rede.

O executivo cita ainda a ex-
pansão da microgeração, que
para ele, tem sido puxada pela
entrada de novos fornecedores
de painéis fotovoltaicos no
mercado local.

“Estudos feitos pelo próprio
MME e pela Empresa de Pes-
quisa Energética apontam
uma expansão importante
desta fonte de energia a partir
de 2020. Assim, já temos pro-
cessos desenhados para garan-
tir a agilidade no tratamento
das demandas [dos nossos
clientes]”, conta ele.

A Tra d e n e r é outra comer-
cializadora que vê novos negó-

cios com migração e geração
distribuída no médio prazo. O
diretor da empresa, Luís Ga-
meiro, planeja oferecer servi-
ços para empresas que quei-
ram investir em geração
distribuída sem ingressar no
mercado livre.

“O financiamento desses
projetos continua um desafio,
porque as empresas até estão
capitalizadas, mas aportes em
infraestrutura são feitos via
alavancagem [endividamento]
e o crédito está restrito”, diz.

Gameiro espera a entrada de
novos concorrentes entre as
comercializadoras nos próxi-

mos anos, em função do cres-
cimento do mercado livre. “É
natural que tenhamos cada
vez mais empresas nesse am-
biente: a nossa empresa já pas-
sou por uma consolidação há
três anos. Além disso, pode-
mos ver corretoras oferecendo
produtos financeiros no setor”,
cita o executivo da Tradener.

Consolidação
O analista de mercado do Gr u-
po Safira, Lucas Rodrigues, en-
xerga a consolidação como um
movimento esperado.

“Mas com o ritmo de migra-
ção dos consumidores se esta-
bilizando, se algumas empre-
sas foram criadas sem um
capital de giro robusto para
enfrentar essa redução no vo-
lume do mercado, estas com-
panhias correm o risco de ter
p ro b l e m a s”, observa.

Para Rodrigues, a entrada de
consumidores no mercado li-
vre ainda se manterá em ritmo
elevado nos próximos meses,
porque as tarifas no ambiente
regulado seguem altas, apesar
de recentes reduções.

“Vemos no médio prazo tal-
vez uma diminuição da migra-
ção, mesmo assim, as tarifas
do mercado cativo ainda estão
elevadas, favorecendo a mu-
dança. Mas sem economias
como as de até 40%, quando a
bandeira tarifária estava ver-
m e l h a”, comenta Gameiro.

Segundo a Abraceel, os con-
sumidores que migram do
mercado cativo hoje têm redu-
zido até 30% os gastos com
energia. A expectativa da asso-
ciação é chegar ao fim do ano
com até 4 mil consumidores
no mercado livre, o dobro do
registrado em 2015.

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2016

Data, Hora e Local: 21 de outubro de 2016, às 10h, na sede social da TARPON
INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
localizada na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar. Convocação e Presenças: Dispensada a
convocação prévia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 do Estatuto Social da
Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração. Mesa: Presidente: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário:
Paulo Henrique Altero Merotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre eleição de membro da
Diretoria. Deliberações: Previamente às deliberações, os membros do Conselho de
Administração da Companhia receberam a renúncia ao cargo de Diretor Presidente da
Companhia apresentada pelo Sr. Miguel Gomes Ferreira. Diante da vacância no cargo de
Diretor Presidente, após as discussões, os membros do Conselho de Administração
deliberaram por unanimidade eleger o Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 
RG nº 22.390.173-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 286.951.128-02, para o cargo
de Diretor Presidente efetivo da Companhia. O Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto
ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia
interinamente até a realização da assembleia geral ordinária da Companhia que 
aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2016. Para fins de esclarecimento e consolidação dos membros da
Diretoria da Companhia, fica consignado que o Sr. Miguel Gomes Ferreira
permanecerá no cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia. 
O mandato do diretor ora eleito terá início na presente data e se encerrará na data da
reunião do conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária
que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2016. O diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura de termo
de posse anexo a esta ata. Ficou consignado que o diretor eleito preenche as condições
prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por ações e no artigo
2º da Instrução CVM nº 367/02. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:
Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata,
em forma de sumário, a qual, após lida e conferida conforme, foi assinada por todos os
presentes. São Paulo, 21 de outubro de 2016. Assinaturas: Mesa: Presidente - José
Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário - Paulo Henrique Altero Merotti.
Conselheiros: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Fernando Shayer, Miguel Gomes
Ferreira, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering. Confere com a
original lavrada em livro próprio. Paulo Henrique Altero Merotti - Secretário.

Fabricantes enfrentarão 

dificuldades

O setor calçadista bra-

sileiro deve continuar 

enfrentando dificuldades, 

apontam analistas. Nem 

mesmo o Natal será 

capaz de salvar as perdas 

consecutivas registra-

das ao longo do ano, 

com piora na demanda 

interna e nas exporta-

ções.  Para o presidente 

da Abicalçados, Heitor 

Klein, os próximos meses 

não serão muito diferen-

tes do momento atual 

vivido pela indústria, com 

dificuldades dentro e fora 

do País. “Por um lado, 

temos fraca demanda 

interna e, pelo outro, falta 

de competitividade no 

mercado externo, com 

forte pressão dos itens 

asiáticos”. 

Maratona Mude chega a 

sua terceira edição e será 

no BarraShoppingSul

O Centro de Eventos do 

BarraShoppingSul abriga 

nesta sexta e sábado a 

3ª edição da Maratona 

Mude, evento de moda 

e criatividade voltado ao 

design de calçados. Entre 

as atividades que serão 

realizadas, estão palestras 

com 13 profissionais do 

setor - como Paulo Borges, 

responsável pela São Paulo 

Fashion Week, e Daniela 

Falcão, diretora de redação 

da Vogue Brasil. Faz parte 

da programação também 

uma “batalha criativa” (que 

tem como desafio aos 

participantes desenhar e 

produzir três protótipos de 

calçados), além de oficinas 

e programação cultural. 
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Conselho Deliberativo

“Importante frisar que a 

publicação vai além da 

frieza dos números, ela 

busca fornecer, por meio 

da análise do Doutor em 

Economia e consultor 

calçadista Marcos 

Lélis, uma projeção dos 

principais indicadores 

para os próximos anos.”

Sexta-Feira, 14 De OutubrO De 2016 H H H mercado a15ab

COMUNICADO - DESATIVAÇÃO VIVO FREEDOM

A Vivo informa que o aplicativo VIVO FREEDOM será descontinuado no dia 28 de

outubro de 2016. Com objetivo de antecipar as informações adequadas, os clientes

estão sendo comunicados com todos esclarecimentos necessários desde 05/09/2016.

Para os clientes que já possuem a autenticação do aplicativo VIVO FREEDOM em

seu equipamento (celulares e/ou tablets), o serviço continuará ativo até a data do

encerramento.

O aplicativo encontra-se indisponível nas lojas virtuais do Google Play e AppStore, o

que impede sua reinstalação bem como novas autenticações até o seu encerramento.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRP/SP, intima a empresa CEAD – CENTRO
ESPECIALIZADO DE APOIO À DEPENDÊNCIA LTDA – ME – CRP 06/4366/J, a comparecer à Reunião Plenária do
CRP/SP, que será realizada em 11 de novembro de 2016 às 19h00, na Rua Arruda Alvim, 89, nesta Capital, para
acompanhar o julgamento do Processo Disciplinar Ordinário nº 01/15, no qual V. Sa. é interessada. Na forma
do Código de Processamento Disciplinar em vigor, lhe será facultada a sustentação oral de sua tese, que poderá
ser proferida por advogado(a) constituído nos autos, pelo prazo de 15 (quinze) minutos. E como não tenha sido
encontrada, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma e nos termos da lei.

São Paulo, 06 de outubro de 2016.
ARISTEU BERTELLI DA SILVA - CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CRP/SP

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

Doar sangue. Só dói quando você não doa. Ligue 0800 55 0300 e saiba como ajudar.

A Fundação Pró-Sangue é o hemocentro
referência na América Latina, coletando
e processando mensalmente 12 mil
bolsas de sangue e atendendo a mais
de 100 instituições de saúde.
www.prosangue.sp.gov.br

Anastácio Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. torna público que
requereu à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB a Licença
Ambiental Prévia para o Plano Urbanístico City São Paulo (parcelamento do solo),
localizado na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, n° 8.223, no município de São
Paulo–SP mediante a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental, e que, nos termos da Deliberação Consema n° 34/2001,
encontra-se aberto o prazo de 45 dias para solicitação de Audiência Pública à
CETESB, relativa ao Plano Urbanístico City São Paulo (parcelamento do solo),
localizado na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, n° 8.223, no município de São
Paulo–SP, a qual deve ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada
no prazo acima definido, e dirigida ao Departamento de avaliação Ambiental de
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345, Alto de Pinheiros,
CEP 05459-900, São Paulo - SP.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Suspensão de Processo
A Fundação Zerbini torna público a SUSPENSÃO do processo abaixo para a Unidade do
Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Processo: 1241/16-PP 03/16 para Aqui-
sição de Ultrassom Portátil, onde em momento oportuno será divulgado nova data. Este aviso
poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 13 de Outubro de 2016.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

EDITAL DA COMISSÃO ELEITORAL -
SOCIEDADE PAULISTA DE INFECTOLOGIA

De acordo com o Estatuto da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI)
– no seu capítulo VI, artigos 53º ao 58º - a Comissão Eleitoral nomeada
pela Presidência da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI) filiada a
SBI, estabelece que em 13 de janeiro de 2017 será realizada a eleição da
Diretoria da SPI para o biênio de 2017/2018 - Edital da eleição disponível
em www.infectologiapaulista.org.br

FurnasCentrais ElétricasS.A. torna público o processo de seleção de propostas
para interessados em participar da “Chamada Pública para Apresentação de
Propostas para Desenvolvimento de Projeto de P&D”. O edital 2016.002 com os
detalhes do processo para recebimento das propostas, bem como a Demanda
2016.002, poderão ser consultados pelo site www.furnas.com.br, através do link
“Chamadas Públicas”.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - PROCESSO Nº 233/2016 – Aquisição de 14 microcomputadores, all
in one, incluindo os serviços de assistência técnica on-site (no local) e garantia de, no mínimo, 03 (três) anos.
ABERTURA: 27/10/2016, às 10:00 horas
O edital encontra-se disponível no site: www.agru.sp.gov.br, ou ainda contra apresentação de CD-R gravável
na DAF – Diretoria Administrativo-Financeira, situada à Rua Otávio Forghiere, 72, salas 51 e 54, Jardim
Gumercindo, Centro, CEP 07090-070, na cidade de Guarulhos/SP, telefones (11) 2409-5455/2409-5456.

Guarulhos-SP, 14 de outubro de 2016.
Diretoria Administrativo-Financeira

SinBiesp – Sindicato dos Bibliotecários, Cientistas da Informação, Historiadores,
Museólogos, Documentalistas, Arquivistas, Auxiliares de Biblioteca e de

Centros de Documentação no Estado de SP
Edital – Eleições Sindicais

Nos termos legais e estatutários, ficam convocados todos os profissionais associados ao SinBiesp e em dia com suas
contribuições, para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da entidade para um mandato de 03 (três) anos. O pleito
ocorrerá na sede do Sindicato à Av. Nove de Julho, 40 – 7º andar – conj. 7-G, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, no dia 16/12/2016, no horário das 12h00 às 18h00, facultado o voto por procuração e, para os residentes fora
da Capital, o voto por correspondência. Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias para o registro de chapas, a contar da
publicação deste edital. Lembramos que o voto é obrigatório para os associados quites e que as demais informações
relativas ao pleito poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira, no horário das 13h00 às 17h00 na sede do SinBiesp.
São Paulo, 15 de outubro de 2016. Vera L. Stefanov – Presidente

Unimed Participações Ltda.
CNPJ 61.360.228/0001-87

Edital de Convocação da 99ª Assembleia Geral Extraordinária
PR-035/16.SãoPaulo,10deoutubrode2016.SóciasdaUnimedParticipaçõesLtda.Referente:99ªAssembleiaGeral
Extraordinária, a ser realizada no dia 26.10.2016 (quarta-feira), às 08h00, e em 2ª e última convocação às 09h00.
Convocamos, nos termos da Cláusula 25, alínea “d” do Contrato Social, as sócias da Unimed Participações Ltda., para
comparecer na 99ª Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no Hotel Serhs Natal Grand Hotel, situado na
Avenida Senador Dinarte Mariz, 6045 -Via Costeira - Natal - RN, no dia 26 de outubro de 2016, quarta-feira, às 08h00,
em primeira convocação, com número mínimo de sócias que representem ¾ (três quartos) do Capital Social e, às 09h00,
emsegundaconvocação, comqualquernúmero,paradeliberarsobreaseguinte OrdemdoDia:I - Aprovaraparticipação
da Sociedade em uma nova sociedade,cujos objetos sejam afins com o do Sistema Unimed,em conformidade com
a Cláusula 16,VIII do Contrato Social,com o direcionamento da nova estrutura empresarial;e II - Alterar a destinação
derecursosdaSociedade,deliberadanasAGEsdeAprovaçãodeAumentodeCapitalem04/08/2016,eHomologação
doAumentodeCapitalem28/09/2016,capitalaportadonacontroladaUnimedSeguradoraS.A.,nocasodeaprovação
da constituição de uma nova sociedade, nos termos do item (I). Notas: a) “Quorum” deliberativo dos itens I e II pelos
votos correspondentes a mais da ½ (metade) do Capital Social; b) Nos termos da Cláusula 17 a sócia deverá ser
representada na Assembleia Geral pelo Presidente e, em seu impedimento, por um membro do Órgão de Administração ou
deFiscalizaçãodaSócia,sendoindispensávelaoutorgadeCredencialaomesmo;c)Naimpossibilidadedecomparecimento
de representante da sócia, poderá ser outorgada Procuração necessariamente a outra Cooperativa/Empresa Sócia;
d) Credenciais e Procurações deverão ser Originais com Firma Reconhecida do representante legal da outorgante e
apresentadasatéumahoraantesdaquelaprevistaparaa realizaçãodaAssembleiaGeral.Dr.NilsonLuizMay-Presidente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TCE 85/16 - ABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO TCE nº 85/16 - Objeto do processo
TC-A- 4.623/026/16, visando à modernização da infraestrutura do Datacenter
deste Tribunal de Contas. A sessão pública será realizada por meio eletrônico no
site da Bolsa Eletrônica de Compras: www.bec.sp.gov.br (Pregão Eletrônico) com
início previsto para 07/11/2.016, às 9h30. O edital na íntegra será disponibilizado
nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br e www.tce.sp.gov.br.

Pregão Eletrônico nº 74/2016
Processo nº 31157/16-62

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob
n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação namodalidadePregão Eletrônico, sob nº 74/2016, do tipoMenor Preço
Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de recuperação e manutenção das defensas marítimas
instaladas nos cais e píeres do Porto de Santos, por período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com o Edital e apensos. A
aberturadasessãopública,paraa formulaçãodos lancesestámarcadaparaodia27/10/2016,às10horas.DISPONIBILIZAÇÃO
DO EDITAL: a partir de 14/10/2016, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Ademir Bento Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

RDIO MUSIC (BRAZIL) LTDA.
ATA DE REUNIÃO PARA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2016
DATA/HORA E LOCAL - No dia treze de outubro de 2016, às 10h, na sede da sociedade RDIO MUSIC (BRAZIL) LTDA.,
sito a Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1478, 9º andar, conjunto 903, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/
SP, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob N.I.R.E.: 35.224.957.79,1
em sessão de 08 de Dezembro de 2010, e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) nº
13.019.812/0001-20; PRESENÇA: Sr. Elias da Silveira Cerqueira, portador do CRC/SP nº 1RJ053136/T-0 e
CPF nº 545.861.607-30, na qualidade de representante por procuração dos sócios não residentes (Rdio, Inc. e
Rdio Sárl) e na qualidade de administrador da sociedade; e o Sr. João Pedro Fiuza de Bragança, portador do
RG n.º 9.414.092-3 SSP/SP e CPF n.º 042.727.408-73 na qualidade de contador da sociedade; PUBLICAÇÃO:
Dispensada devido à presença de 100% dos sócios-quotistas por representação, bem como dos administradores
e contador responsável que ali compareceram para sobre a ordem do dia; COMPOSIÇÃO DA MESA: presidindo
os trabalhos o Sr. Elias da Silveira Cerqueira, já qualificado, tendo como Secretário o Sr. João Pedro Fiuza de
Bragança, já qualificado.
ORDEM DO DIA:
1. Redução de Capital Social para absorção de Prejuízos Acumulados:
2. Redução de Capital para Repatriação a sócio não residente;
3. Cronograma e forma da repatriação do Capital Social;
4. Divisão entre os sócios dos valores a serem repatriados;
5. Composição do Capital Social remanescente.
DELIBERAÇÕES: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição
de todos os sócios trinta dias antes, ficou decidida por unanimidade:
(1.) Em conformidade com o que faculta o art. 1.082, inciso I, do Código Civil (Lei 10.406/2002), os sócios resolvem
reduzir o Capital Social da Sociedade, o qual se encontra totalmente integralizado conforme 7ª alteração do contrato
social de 26 de dezembro de 2014, registrado na JUCESP sob nº 3.522/15-5 em sessão de 12 de janeiro de 2015,
através da diminuição proporcional de suas participações, para absorver prejuízo contábil de 30 de setembro de
2016 no valor de R$ 5.675.327,00 (cinco milhões seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais),
com o consequente cancelamento de 5.675.327 quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
(2.) Em conformidade com o que faculta o art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil (Lei 10.406/2002), os sócios
resolvem reduzir o Capital Social da Sociedade, o qual se encontra totalmente integralizado conforme 7ª alteração do
contrato social de 26 de dezembro de 2014, registrado na JUCESP sob nº 3.522/15-5 em sessão de 12 de janeiro
de 2015, através do repatriamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o consequente cancelamento
de 100.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, aos sócios considerando-se as respectivas
participações societárias.
(3.) A remessa de Capital Social aos sócios deverá ocorrer em 2017, de forma proporcional a participação de cada
sócio no Capital Social.
(4.) A transferência (repatriação) do Capital Social mencionado em (2) acima, entre os sócios, se dará como
segue: para o sócio (a) Rdio, Inc, com sede em Delaware, a totalidade de R$ 96.485,00 (noventa e seis mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais); e para o sócio (b) Rdio, Sárl, com sede em Luxemburgo, a totalidade de
R$ 3.515,00 (três mil quinhentos e quinze reais).
(5.) Após as reduções do Capital Social mencionadas em (1) e (2) acima, fica o valor do novo Capital Social
representado por 1.502.246 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 1.502.246,00 (um
milhão, quinhentos e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais), distribuídas entre os sócios como segue:
Rdio, Inc., detém 1.449.439 quotas de R$1,00 cada, totalizando: R$ 1.449.439,00 (96,48%),
Rdio Sárl, detém 52.807 quotas de R$1,00 cada, totalizando: R$ 52.807,00 (3,52%).
Nos termos e para fins das disposições constantes nos artigos 1082 e 1084 da Lei nº 10.406/2002, é efetuada
esta publicação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. São Paulo, 13 de outubro de 2016. Rdio Music
(Brazil) Ltda. (Elias da Silveira Cerqueira), Rdio Inc. e Rdio Sárl – p.p. Elias da Silveira Cerqueira; João Pedro
Fiuza de Bragança.

SecretariadeEstadodaSegurançaPública
AVISO DE RE-RATIFICAÇÃO

Pregão Presencial para Registro de Preços 039/SSP/2016. Objeto: Futura e eventual
aquisição de de servidor, storage, disco rígido, monitores, desktops, switch, nobreak,
controlador de ponto de acesso a rede sem fio.
A SSP comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital do pregão
em epígrafe. Em decorrência das alterações, ficam determinadas novas datas de entrega
de propostas e abertura, conforme segue: Início da entrega de propostas: às 14h do dia
17/10/2016. Fim da entrega de propostas: às 13h30min do dia 31/10/2016. Abertura da
sessão: a partir das às 13h30min do dia 31/10/2016. As citadas alterações estão disponíveis
no site www.ssp.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail
cpl@ssp.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Artista Bittencourt, nº 30, Edifício Maia
Monteiro, CEP 88020-060, Centro, Florianópolis/SC, no horário das 13h às 19h, em dias úteis.

Florianópolis, 13 de outubro de 2016.
SECRETARIA DE ESTADODA SEGURANÇA PÚBLICA

CIG SSP 6467/2016

fernanda perrin
de sãopaulo

Exportadores de calçados
brasileirosafirmamqueaAr-
gentina está dificultando a
entrada de produtos nacio-
nais em seumercado.
CercadeUS$5milhõesem

calçados estão impedidosde
cruzar a fronteira porque au-
toridades argentinas esta-
riam atrasando a entrega da
documentaçãonecessáriaou
atémesmosenegandoapro-
tocolar seu pedido, de acor-
do com Heitor Klein, presi-
dente da Abicalçados (Asso-
ciaçãoBrasileirada Indústria
de Calçados).
A situação frusta a expec-

tativa de empresários de que
ogovernodopresidenteMau-
ricio Macri, de discurso libe-
ral, abandonaria as práticas
protecionistas comuns du-
rante os anos da peronista
CristinaKirchner,quecoman-
douopaísatéoanopassado.

O tema foi umadaspautas
davisitadopresidenteMichel
Temer à Argentina no início
deste mês, segundo o Minis-
tério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços.
A pasta afirma que as ex-

portações para o vizinho
“têm fluído bem” após a
substituição neste ano das
DJAIs (Declarações Juradas
Antecipadasde Importação),
quenãopreviamprazoderes-
posta,pelas licenças,quede-
vem ser entregues ao solici-
tante em até 60 dias.
Entre janeiro e agosto des-

te ano, o valor enviado por
calçadistasbrasileirosparao
país vizinho foi de US$ 70,4
milhões, alta de 34,6% em
comparação com o mesmo
período do ano passado.
O Brasil é o segundo prin-

cipal fornecedor do produto
para a Argentina, perdendo
apenas para a China, cujas
exportaçõesnoperíodocres-
ceram 15% em valor.
Atéofinaldesetembro,po-

rém, 255 pedidos de licença
dediversos setores excediam
60 dias, segundo o ministé-
rio. A resposta argentina é
que os atrasos são pontuais.
A Bibi Calçados é umadas

empresasnessasituação.Cer-

ca de 80 mil pares de calça-
dos estão aguardando auto-
rizaçãopara cruzar a frontei-
ra—partedelesdesdedezem-
bro de 2015, diz o diretor fi-
nanceiro Rosnei Alfredo.
Ele diz ter reclamado com

o governo argentino, e que
eles teriamnegadoexistirum
problema. “Continuamos a
sofrer um tipo de embargo,
nessecasodiscretoesilencio-
so. No governo anterior, isso
eraverbalizado,existiamres-
trições formais”, dizAlfredo.
Uma das justificativas ou-

vidas por empresários brasi-
leiros é que as exportações
em 2016 não poderiam supe-
rar asde2015—por issoa res-
trição a novas autorizações,
segundo a Abicalçados.
“Excessode tempodeaná-

lise de documentação já po-
deconfigurarmedidacontrá-
ria aosprincípiosde livre-co-
mércio. Falar de limites, en-
tão, é pior ainda”, afirma a
advogadaCarolCarvalho, es-
pecialista em defesa comer-
cial do escritório Bichara.
A Folha entrou em conta-

to com a embaixada da Ar-
gentina e comaComissãode
Importações e Exportações
dogovernovizinho,masnão
obteve resposta.

Cerca deUS$ 5milhões
emcalçados estão
impedidos de cruzar a
fronteirapor burocracia
vigente nopaís vizinho

Para setor, apesar de discurso liberal, governoMacri
repete práticas protecionistas de Cristina Kirchner

Empresáriosacusam
Argentinadebarrar
entradade calçados

adriano Vizoni - 29.ago.2014/Folhapress

produtos em fábrica de calçados na cidade de São paulo

de brasília

O governo federal decidiu
nãocederàpressãodegover-
nadores e do PT e diminuir o
valor de multa a partir do
qual Estados e municípios
passariamaserbeneficiados
com a repatriação de recur-
sos no exterior.
A decisão do Planalto po-

de sepultar as chances de
acordo para que o projeto de
lei sejavotadonapróximase-
mana. Pessoas próximas ao
presidentedaCâmara,Rodri-
goMaia (DEM-RJ), acreditam
emumrecuodosgovernado-
res. Dizem esperar que os
chefes dos Executivos esta-
duais, endividados, aceitem
os termos do governo para
não ficaremsemqualquer fa-
tia dasmultas.
Maia,que jáhavia recuado

e aceitado pautar novamen-
te a votação, disse à Folha,
na terça-feira (11), que só le-
variao temamaisumavezao
plenário sehouvesseacordo,
ponderandoverpoucaschan-
ces de um consenso.
AbancadadoPT, queobs-

truiu a votação na terça-fei-
ra, afirmou que não criaria
empecilhos na semana que
vem caso o governo federal
aceitasse reduzir deR$ 25bi-
lhões para R$ 15 bilhões o
valor arrecadado com mul-
tas a partir do qual passa-
riam a ser contemplados
Estados e municípios.

Governadores querem
fatiamaior damulta

Planaltodiz
quenãocederá
aEstadosem
repatriação
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A terceira edição da Maratona MUDE, 

evento realizado pela Abicalçados 

em parceria com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil), ficará para a história do setor 

calçadista nacional. Nos dias 14 e 15 de ou-

tubro, o BarraShoppingSul, em Porto Alegre/

RS, sediou uma batalha criativa e uma ma-

ratona de palestras e oficinas que formaram 

um caldeirão de moda, design, inovação e 

muita informação.

Vencedora da batalha criativa de 24 ho-

ras, a equipe Rosa, composta por Rômulo 

Henrique da Silva, William Raí da Luz, André 

Cézar Gossler e Paula Raquel da Silva Flores, 

apresentou três protótipos de calçados inspi-

rados na ideia de liberdade, representada pela 

polifonia das diversas vozes da sociedade bra-

sileira. Do primeiro ao terceiro calçado, foi pos-

sível observar os metais se libertando da pele 

e as amarras se afrouxando. Com cores mais 

neutras, amarrações e spikes, a equipe con-

tou uma história que vai do inconformismo, 

das vozes contidas representadas por spikes 

escondidos, até a disrupção, quando os spikes 

ficam aparentes e as amarrações são soltas. A 

equipe vencedora, além da experiência única, 

levou para a casa um cheque de R$ 20 mil.

Para o renomado estilista e mentor da 

batalha criativa, Dudu Bertholini, todas as 

equipes saíram vencedoras. Para ele, foi uma 

decisão difícil, que levou em consideração o 

tema da polifonia, a brasilidade, a estética e 

a usabilidade do calçado. Ele também elo-

giou a experiência que viveu nos dois dias 

de Maratona. “Foi difícil saber se eu estava 

ensinando ou aprendendo”, relatou.

O gestor de Projetos da Abicalça-

dos, Cristian Schlindwein, destacou que o 

evento, mais uma vez, buscou reforçar o 

seu propósito como projeto, colocando o 

design brasileiro de calçados em destaque, 

reconhecendo os talentos criativos e acre-

ditando na mudança de cultura em prol de 

uma nova indústria calçadista. “Estimular 

profissionais com conteúdo inspiracional e 

experiências criativas compõem uma parte 

dos dois dias do evento, mas com certeza o 

ponto alto é o estímulo ao empreendedo-

rismo e ao foco sobre o processo criativo da 

indústria calçadista apresentada na batalha 

criativa de 24 horas. Todas as quatro equi-

pes assumiram o desafio com muito talento, 

criando histórias muito consistentes, aliando 

a técnica à criatividade”, comentou o gestor.

Batalha Criativa

Foram 24 horas intensas de batalha cria-

tiva, ora no corredor central do BarraSho-

ppingSul, ora na fábrica conceito instalada 

no Centro de Eventos do shopping. Tendo 

início às 10 horas do dia 14, com o acio-

namento do cronômetro que marcava 

um longo dia/noite pela frente, o desafio 

só terminou às 10 horas do dia seguinte, 

com competidores igualmente cansados 

e felizes com os resultados. A apresenta-

ção das equipes, iniciada às 14 horas do 

dia 15, encheu os olhos dos jurados Dudu 

Bertholini, Fabia Bercsek, Renan Serrano, 

Divina Raio Laser e Paulo Borges.

A vida como inspiração

Além da batalha criativa, o evento contou 

com uma programação intensa de con-

teúdo, com palestras, oficinas, exposição, 

discotecagem, ações de live painting e rea-

lidade virtual. A programação de conteúdo, 

que teve 13 palestras e sete oficinas práti-

cas, foi ministrada concomitantemente à 

batalha criativa, no Centro de Eventos do 

BarraShoppingSul.

Abrindo a parte de conteúdo, Patri-

cia Viera foi a primeira a entrar na arena 

da Maratona MUDE. Na oportunidade, a 

estilista contou um pouco da sua ligação 

e história com a moda. Ingressando no 

mercado em 1973, a profissional contou 

a sua trajetória de dificuldades e sucessos 

decorrentes da abnegação e paixão pelo 

trabalho criativo como forma de inspira-

ção para o público presente.

Na esteira da inspiração através do 

exemplo, o segundo palestrante foi Apoliná-

rio , criador da marca Cem Freio. “Desenvol-

ver vestuários é desenvolver microarmadu-

ras. São ferramentas para que as pessoas se 

munam das suas verdades”, disse.

Ainda na parte da manhã, o sotaque 

português invadiu a arena da Maratona 

MUDE. O palestrante Mario Vianna, con-

sultor na M360, consultoria de marketing e 

varejo, destacou a importância de se adotar 

um Plano de Marca que leve em considera-

ção os aspectos de comunicação contem-

porânea, sempre com autenticidade. “A mar-

ca de sucesso, em primeiro lugar, precisa ter 

um DNA para desenhar um plano”, frisou.

O dia de palestras ainda contou com 

exposições da designer Juliana Jabour, que 

destacou sua experiência na área, da dire-

tora de redação da revista Glamour, Mônica 

Salgado, que discorreu sobre a importância 

cada vez maior do engajamento on-line, da 

consultora de moda e apresentadora Maria 

Prata, que contou casos ocorridos na sua 

carreira e como ela se transformou com o 

correr dos anos, e um bate-papo com em-

preendedores Anthony Nathan (da ÖUS), 

Vinicius Dapper (de marca homônima) e 

Vinícius Pinto (da Elef Shoes).

O primeiro dia foi brindado com a reali-

zação da quarta edição da Art Battle, venci-

da pelo artista Celo Pax.

Segundo tempo

Nomes de peso também estiveram na are-

na no segundo dia de Maratona MUDE. Há 

11 anos à frente da redação da Vogue Brasil, 

Daniela Falcão, abriu os trabalhos. A profis-

sional contou sobre os bastidores da rotina 

de uma jornalista de moda de grande veí-

culo. “Você precisa estar em muitos lugares 

ao mesmo tempo, muitos desfiles, saber fa-

zer a própria maquiagem e dormir 5 horas 

por noite. É uma boa rotina, mas cansativa”, 

destacou. Segundo ela, outro pré-requisito 

fundamental para uma jornalista de moda 

de sucesso é ter boa memória. “A cada tem-

porada, são mais de 13 mil looks apresenta-

dos”, contou. Daniela também falou sobre 

as mudanças que ocorreram na última dé-

cada: de slides que levavam um mês para 

chegar à câmera digital, “a revolução tecno-

lógica é transformadora”.

Na sequência, Sandra Boccia, di-

retora da marca Pequenas Empresas & 

Grandes Negócios, falou sobre o em-

preendedorismo, com foco no em-

preendedorismo feminino. Segundo ela, 

a mulher tem muitas vantagens sobre os 

homens quando o assunto é empreen-

dedorismo, mas ainda mistura muito a 

pessoa física com a jurídica. “É um erro 

que precisa ser corrigido”, acrescentou.

A maratona de palestras contou 

ainda com intervenções do estilista da 

Trendt e Biosoftness, Renan Serrano,  do 

criador do São Paulo Fashion Week, Paulo 

Borges, da Drag Queen Divina Raio Laser 

e da estilista Fábia Becsek.

Durante os dois dias também foram 

ministradas oficinas práticas do Istitu-

to Europeo di Design (IED), Usefashion, 

Nelly Rodi, e ÖUS.

A Maratona MUDE foi uma realização 

da Abicalçados e da Apex-Brasil, através do 

programa Brazilian Footwear, e teve patro-

cínio da Couromoda, Francal Feiras, Color-

graf, BarraShoppingSul e Burn Energy Drink. 

A parceria foi do Centro de Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB), Associação Bra-

sileira de Empresas de Componentes para 

Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), 

Usefashion, Koralle, Paxart, IED, ArtBattle, 

Mespper e Camaleoa.

MARATONA MUDE CELEBROU 
DESIGN BRASILEIRO DE CALÇADOS

ESPECIAL

Composta por Rômulo Henrique da Silva, William Raí da Luz, André Cézar Gossler 
e Paula Raquel da Silva Flores, a equipe vencedora foi a Rosa, apresentando três 
protótipos de calçados inspirados na ideia de liberdade, representada pela polifonia 
das diversas vozes da sociedade brasileira. 

VENCEDORES

Protótipos vencedores da Batalha Criativa
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Entidade calçadista lança relatório com dados do setor
Com o objetivo de fornecer 

uma base de dados comple-

ta para o setor de calçados 

tomar as decisões estratégi-

cas importantes em meio a 

um cenário ainda nebuloso, 

a Abicalçados lançou o Rela-

tório Setorial da Indústria de 

Calçados Brasil 2016. Além 

dos números, a entidade for-

nece uma análise do período 

de apuração e também uma 

projeção para o ano seguin-

te, desenvolvida pelo Doutor 

em economia e consultor 

Marcos Lélis.

O assessor executivo da 

Abicalçados, Igor Hoelscher, 

explica que a metodologia 

foi baseada no cruzamen-

to de dados colhidos com 

empresas do segmento e os 

números oficiais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE). “São dados 

sólidos compilados das em-

presas do setor e com a base 

populacional da Pesquisa 

Industrial Anual (PIA) que 

nos permitiram evoluir na 

análise e detalhamento dos 

números”, frisa.

 

Números

No relatório figuram núme-

ros como a produção de 

calçados, que em 2015 fi-

cou em 944 milhões de pa-

res, 5,7% menos do que em 

2014. Segundo o economista 

Marcos Lélis, que analisou os 

dados, o resultado negati-

vo passa pelas dificuldades 

inerentes à crise econômica 

enfrentada pelo País e pela 

fragilidade da competitivida-

de nacional no mercado ex-

terno.  A queda na demanda 

interna por calçados, de 5,3% 

entre 2013 e 2015, também é 

um indicativo das dificulda-

des encontradas pelo setor 

calçadista. Em 2015 o consu-

mo ficou em 853,3 milhões 

de pares ante 905,4 milhões 

em 2014 e 952,4 milhões em 

2013. O uso da capacidade 

instalada da indústria de cal-

çados, por sua vez, ficou em 

72,9%, abaixo da verificada 

em 2014 (78,5%) e em 2013 

(83,8%). “A questão afeta for-

temente os investimentos 

em tecnologia e otimização 

de processos”, avalia Lélis.

Em 2015, a exporta-

ção de calçados gerou US$ 

960,4 milhões, número deve 

fechar entre US$ 974,8 mi-

lhões (previsão otimista) e 

US$ 933,5 milhões (previsão 

pessimista) em 2016. Em 

2015, os Estados Unidos fo-

ram o principal destino dos 

produtos brasileiros, repre-

sentando 20% das receitas 

geradas com as exportações. 

No segundo posto ficou a 

Argentina (7%) e a França 

(5,7%). “A possibilidade de 

recuperação em 2016 pas-

sa, principalmente, por uma 

melhora no desempenho de 

dois países: Estados Unidos e 

Argentina”, comenta Lélis. 

Competitividade

Um dos destaques do pri-

meiro relatório setorial lan-

çado pela Abicalçados é o 

Índice de Competitividade 

das Exportações de Cal-

çados, que coloca o Brasil 

na 11ª posição. “Em 2010, o 

Brasil ocupava o oitavo pos-

to, o que indica uma perda 

considerável no fator com-

petitividade, o que ocorreu 

pela volatilidade do câmbio 

e a perda de participação em 

mercados importantes, caso 

da Argentina, que de 2012 a 

2015 utilizou o protecionis-

mo para manter as suas par-

cas reservas internacionais”, 

avalia o Lélis.

Além dos números cita-

dos, o relatório ainda conta 

com ranking dos principais 

países produtores, expor-

tadores e consumidores 

de calçados do mundo, a 

segmentação dos produtos 

fabricados no Brasil, os vo-

lumes produzidos em cada 

Estado, entre outros dados 

relevantes. De livre acesso, o 

relatório está disponível para 

download no link http://bit.

ly/2e2UaN4.

O Relatório Setorial da 

Indústria de Calçados Bra-

sil 2016 foi produzido pela 

Abicalçados com o apoio 

da Associação Brasileira das 

Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Ar-

tefatos (Assintecal) e patro-

cínios da Braspress, Caimi & 

Liaison e Orisol.

ABICALÇADOS ALERTA PARA MOVIMENTOS 
PROTECIONISTAS NA AMÉRICA DO SUL

É no momento em que as 

exportações brasileiras de 

calçados parecem, finalmente, 

decolar que as notícias ruins co-

meçam a chegar. A Abicalçados, 

em reunião com o ministro da In-

dústria, Comércio Exterior e Ser-

viços, Marcos Pereira, alertou que 

a Argentina, Bolívia e Colômbia 

estão endurecendo a importação 

de calçados brasileiros. O encon-

tro aconteceu no último dia 25 

de outubro, em Porto Alegre/RS, 

e contou com as presenças dos 

presidentes do Conselho e Exe-

cutivo da Abicalçados, Rosnei Al-

fredo e Heitor Klein, e do ex-presi-

dente da entidade, Paulo Schefer.

Com a Argentina, conforme 

levantamento da Abicalçados, 

barreiras informais já provocam 

prejuízos de US$ 3,8 milhões em 

negócios. Segundo Klein, apesar 

da relação no âmbito do Merco-

sul, desde o ano 2000 acontece o 

mesmo, com pequenas “tréguas”, 

como a realizada após a assun-

ção do presidente liberal Maurí-

cio Macri no país vizinho. “Depois 

de dez meses, a Argentina voltou 

a barrar os pares brasileiros. Em 

licenças pendentes há mais de 

60 dias o valor chega a US$ 2,1 

milhões. Além desse valor, so-

mam-se outros US$ 1,7 milhão 

em licenças que nem ao menos 

foram protocoladas”, lamentou o 

executivo. Klein ressaltou, ainda, 

que se tratam de barreiras não 

declaradas, o que torna mais difí-

cil a negociação. 

Na Bolívia, o problema é 

mais recente e ainda maior. Con-

forme levantamento da Abical-

çados, a exigência de licenças 

não-automáticas de importação 

já barraram o equivalente a US$ 

9,4 milhões em negócios com 

calçadistas brasileiros.

Outro importante merca-

do que tem colocado entraves 

para a importação de calçados 

é a Colômbia. De acordo com o 

executivo da Abicalçados, os ex-

portadores brasileiros têm sérias 

apreensões a respeito de decre-

tos cujas minutas já foram divul-

gadas com a informação de que 

seriam promulgados em novem-

bro. Com o pretexto de comba-

ter o contrabando, a lavagem de 

dinheiro e prática de subfatu-

ramento, os referidos decretos 

impõem elevação do imposto 

de importação e regime de pre-

ços mínimos nas importações, 

atingindo, pela tabela proposta, 

produtos brasileiros cujos preços 

são inferiores.  Conforme um dos 

decretos, produtos com valor in-

ferior a US$ 6 por par terão im-

posto de importação aumentado 

de 18% para 35%. Já o segundo 

decreto determina a apresenta-

ção de um conjunto denso de 

documentos comprobatórios da 

origem do produto e dos inter-

venientes no negócio que con-

temple a importação de calçados 

e confecções, além de uma ga-

rantia bancária no montante de 

400% do negócio calculada por 

um prazo de dois anos. 

 

Próximos passos

Na oportunidade, o ministro 

Marcos Pereira se comprome-

teu a levar a extensa pauta dos 

calçadistas para a próxima re-

união da Câmara de Comércio 

Exterior (Camex), instância má-

xima do País para as questões 

do mercado internacional. O 

colegiado é coordenado pelo 

Presidente da República, Michel 

Temer, e tem reunião progra-

mada para novembro. 

ABINOTÍCIAS

Número de empresas do setor : 

7,7 mil
Empregos diretos do setor: 

283,1 mil
Produção de calçados: 

944,2 milhões de pares
Valor da produção: 

R$ 19,8 bilhões
Utilização da capacidade instalada: 

72,9%
Consumo aparente de calçados: 

853,3 milhões de pares
Exportações de calçados (US$): 

960,4 milhões
Importações de calçados (US$): 

481 milhões

DADOS (2015) - BRASIL

Criatividade a serviço da indústria no Desafio da Automação
Na busca pela oportunidade de oferecer tecnologia para o 

setor calçadista, os sócios Ricardo Schuler e Inelmo Rossi, da 

Lenzi Engenharia, aceitaram compor uma das equipes do de-

safio proposto pela Mercopar para desenvolver uma solução na 

serialização aplicada no solado dos calçados e, principalmente, 

na utilização dessa informação pelo consumidor final. O desa-

fio foi uma das ações apresentadas no Salão da Inovação da 

feira ocorrida entre os dias 4 e 7 de outubro, em Caxias do Sul/

RS. A ação foi proposta pela indústria de calçados Via Marte e 

teve a parceria da Abicalçados e Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS). 

A ideia é que a solução apresentada possibilite muitos be-

nefícios, a começar para o próprio consumidor que, ao tentar 

contato com o fabricante, por exemplo, tenha na leitura do có-

digo uma ferramenta imediata. “E não é somente essa possibi-

lidade. Esse recurso pode ser fundamental, por exemplo, para 

promoções, sendo instrumento de comunicação e marketing”, 

avalia Marcelo Ribas, analista de Suporte da Via Marte. 

Outra vantagem é a identificação de eventual pirataria, o 

código protege o produto e dá garantia ao consumidor de que 

é legítimo. “O trabalho final das equipes deve propiciar que o 

código seja aplicável a qualquer tamanho e tipo de solado, de 

qualquer material”, afirma a analista de Inovação da Abicalça-

dos, Patrícia Ott. 

A gravação padrão do lote de produção, como o que acon-

tece hoje, envolve milhares de pares. Já o serial, proposta do 

desafio, identifica de forma única e inequívoca cada produto 

despachado. Com o serial a rastreabilidade é plena, como ex-

plica o gerente de TI da Via Marte, Ivair Kautzmann. Entretanto, 

ele ressalta que o conceito é multissetorial, ou seja, é aplicável 

para outros setores da indústria, não somente o calçadista. “Na 

Via Marte já cobrimos todos os estágios, desde a serialização 

do par na caixa individual, a partir da etiqueta. O que nos falta 

é a gravação direta no produto. No desafio, fomentamos este 

desenvolvimento. Buscamos por impressão rápida, de custo-

-benefício, robusta e que chegue legível até o consumidor”, 

explica o gerente. 

A Mercopar foi realizada pelo Sebrae/RS e Hannover Fairs 

Sulamérica, empresa do Grupo Deutsche Messe AG. 
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A Semana do Calçado, organizada por entidades liga-

das ao setor coureiro-calçadista entre 17 e 20 de 

outubro, em Novo Hamburgo/RS, foi palco para ações do 

programa Future Footwear.  No dia 18, na sede do e Ins-

tituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Arte-

fato (IBTeC), a Abicalçados realizou a primeira edição do 

FF Exchange, uma rodada de negócios entre unidades de 

fornecimento, prestadores de serviços de tecnologia/ges-

tão e empresas de calçados. No dia seguinte, na sede da 

associação, foi a vez do FF Meeting, encontro de entida-

des representativas do setor calçadista e de setores afins 

com o objetivo de criar engajamento e debater a Indústria 

4.0 no Brasil e no mundo.

FF Exchange

Trazendo um conceito de speed dating para a rodada 

de negócios, a Abicalçados aproximou 27 prestadoras 

de serviços nas áreas de tecnologia e gestão com 14 

empresas dos setores de calçados, máquinas e couros: 

Arezzo/Schutz, Sugar Shoes, Grupo Priority (West Coast/

Cravo & Canela), Bibi, Terra & Água, Axi Ambiental, NBN 

Automação Industrial, Mecsul Máquinas e Equipamen-

tos, BKS Indústria e Comércio de Máquinas, Soubach 

Special Leathers, Courovale, Couros Bom Retiro, Orisol e 

Dublauto. No formato, cada fornecedor tinha 90 segun-

dos para oferecer seus serviços. 

Após o FF Exchange, foi realizada ainda uma rodada 

de negócios entre as calçadistas presentes - Arezzo/Schutz, 

Sugar Shoes, Grupo Priority (West Coast/Cravo & Canela), 

Bibi e Terra & Água - e seis unidades de fornecimentos que 

fazem parte do Programa Desenvolver o Arranjo Produtivo 

do Calçado, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

FF Meeting

No dia 19 foi a vez do FF Meeting, encontro de entida-

des representativas do setor calçadista e de setores afins 

com o objetivo de criar engajamento e debater a Indús-

tria 4.0 no Brasil e no mundo. O encontro serviu para as 

15 entidades presentes, entre setoriais e universidades 

com foco em inovação e tecnologia, apresentarem seus 

projetos na área e alinharem expectativas para os próxi-

mos passos da ação conjunta. 

Além da apresentação das entidades presentes, as 

gestoras do Future Footwear e as associações de setores 

afins e universidades (Abinee, Abimaq, Softsul, Trinopolo, 

PUCRS, Unisinos e Feevale), o FF Meeting contou com duas 

palestras de especialistas em processos industriais e con-

ceitos de Indústria 4.0.

 Do encontro saiu um comitê de trabalho, formado 

por representantes das entidades presentes. A próxima 

reunião, quando os engajados trarão as contribuições 

para definições da governança do Future Footwear, fi-

cou marcada para o dia 8 de dezembro, também na 

sede da Abicalçados. 

ABICALÇADOS PROMOVE EVENTOS NA SEMANA DO CALÇADO

Economista Marcos Lélis analisa cenário para calçadistas

ABINOTÍCIAS

O Locanda Hotel, em Novo Hamburgo/RS, foi palco para mais 

uma edição do evento Análise de Cenários. Promovido pela Abi-

calçados, Associação Brasileira de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e o Centro das In-

dústrias de Curtumes do Brasil (CICB), o evento foi conduzido 

pelo economista Marcos Lélis no último dia 13 de outubro.

Na oportunidade, o economista ressaltou que o ciclo de 

baixo crescimento da economia mundial teve inicio com a de-

saceleração da China a partir de 2010 e, consequentemente, a 

menor demanda por commodities. “Os ajustes que estão sendo 

discutidos agora deveriam ter começado há muito tempo, antes 

da desvalorização brusca dos produtos básicos. Quando a crise 

da China finalmente chegou ao Brasil, em 2014, pegou um país 

com as contas todas desorganizadas”, apontou.

Segundo ele, a economia mundial ensaia uma estabilização, 

com a China tendo encontrado o ponto de equilíbrio na sua taxa 

de crescimento, na casa de 6%. “No Brasil, existe uma questão po-

lítica e econômica. Primeiramente, é preciso que a demanda in-

terna volte, o que será impossível com uma taxa de juros real que 

está entre as mais altas do mundo”, comentou. Para o economista, 

o Brasil caiu na armadilha do câmbio baixo e dos juros elevados 

como forma de conter a inflação. “A nossa inflação não é de de-

manda, então isso perde o sentido. Estamos fazendo com que a 

saída, que se dá pelo aumento da demanda interna, caia ainda 

mais, sem créditos e com juros elevadíssimos”, ressaltou. Para Lé-

lis, a saída seria flexibilizar a meta da inflação, abrindo espaço para 

uma taxa de juros menor, possibilitando o aumento da demanda.

O evento Análise de Cenários teve o apoio da Associação 

Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de Via-

gem (Abiacav), Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas 

e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins 

(Abrameq) e Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calça-

do e Artefato (IBTeC).

FF Exchange reuniu prestadores de serviços e indústrias do setor

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

Projeto Comprador deve gerar US$ 120 mil para calçadistas

Blogueira chinesa vem ao Brasil para 
editorial de moda do projeto Fashion Bloggers

BRASILEIROS SATISFEITOS COM A CHIC 

A Abicalçados, por meio do programa Brazilian Footwear, pro-

moveu o Projeto Comprador com o grupo Alshaya, dos Emi-

rados Árabes Unidos. As rodadas de negócios, realizadas com 

dez empresas de calçados, aconteceram na sede das mesmas 

e também na Abicalçados, em Novo Hamburgo/RS, entre os 

dias 4 e 6 de outubro.

Com 100 lojas próprias localizadas no Oriente Médio, o 

grupo Alshaya busca calçados femininos de maior valor agre-

gado e menos sensíveis ao preço. “O objetivo é criar uma linha 

mais premium, como opção aos produtos de materiais sintéti-

cos importados da China”, conta a gerente de compras da em-

presa, Cyril Julianes, que classifica o que viu durante as rodadas 

como “excelente”.

O relatório da Abicalçados aponta para uma projeção de 

mais de US$ 120 mil em negociações para os próximos seis me-

ses. A analista de Promoção Comercial da entidade, Patrícia Ledur, 

destaca que a gerente de compras ficou satisfeita com a qualida-

de dos produtos e com a estrutura das empresas. “Ela colocou que 

a estrutura das empresas é de nível europeu, bem diferente do 

que elas encontram na China”, avalia Patrícia.

Emirados Árabes

A ação foi idealizada com base no Estudo de Mercado realizado 

durante a primeira missão de prospecção realizada nos Emira-

dos Árabes Unidos, em maio passado. Naquela oportunidade, 

foram identificados grupos potenciais para participação no Pro-

jeto Comprador Vip. Atualmente, o país árabe é considerado 

fundamental para as exportações de calçados, sendo um dos 

mercados-alvo do programa Brazilian Footwear. “Apesar da que-

da nas exportações de calçados para lá, ocasionada por fatores 

macroeconômicos e dificuldades enfrentadas pelo país,  o mer-

cado segue sendo fundamental para o incremento dos embar-

ques de calçados, especialmente os de maior valor agregado”, 

comenta Patrícia.

Entre janeiro e setembro deste ano, os Emirados Árabes Uni-

dos importaram 1,27 milhão de pares verde-amarelos, que gera-

ram US$ 12 milhões, 27% menos do que no mesmo período de 

2015. O preço médio do calçado brasileiro importado pelo país é 

de US$ 9,50, 16% maior do que o pago na média geral, de US$ 8.

Participaram da ação as empresas Anzetutto, Cristófoli, Lia 

Line, Sauter, Cecconello, Werner, Stéphanie Classic, Paquetá, 

Morena Rosa e Dakota.

A moda pelos olhos puxados 

da blogueira chinesa Patty. 

Assim foi a concepção da 

edição de 2016 do projeto 

Fashion Bloggers, realizada 

entre os dias 24 e 28 de outu-

bro em Curitiba/PR. Trazida a 

convite da Abicalçados como 

parte do projeto Brazilian 

Footwear, mantido em par-

ceria com a Apex-Brasil, Patty 

trabalhou com dez marcas de 

calçados brasileiros e sete es-

tilistas locais para criar looks 

que representassem a força 

da moda verde-amarela.

A primeira visita ao Bra-

sil da blogueira, que soma 

mais de meio milhão de se-

guidores nas plataformas 

mandarins Weibo (weibo.

com/u/1877951477) e WeChat 

(Zhoupatty), foi, para ela, a rea-

lização de uma vontade anti-

ga. Com forte apelo no mundo 

fashion e nos blogs de viagem 

na China, Patty já passou por 

mais de 40 países e mantinha, 

na sua lista de desejos, uma 

passada em terras brasileiras. 

“Sempre quis visitar o Brasil, 

um país que é tão distante, 

geográfica e culturalmente, de 

mim. E fiquei muito feliz com 

o convite e com o resultado da 

experiência”, disse.

A moda brasileira tam-

bém ganhou estrelinhas na 

visão da chinesa. Depois de 

visitar sete ateliês de estilistas 

curitibanos e de conhecer as 

dez marcas de calçados brasi-

leiros participantes do Fashion 

Bloggers, a criatividade brasi-

leira no uso da paleta de cores 

chamou sua atenção: “Para 

mim, o Brasil usa as cores de 

uma forma muito mais rica 

que outros lugares. Além dis-

so, me surpreendi com o con-

forto dos calçados brasileiros 

e com a versatilidade dos es-

tilos”.

 

Blogger e stylist

A participação de Patty na 

escolha dos looks foi uma no-

vidade do projeto neste ano. 

As marcas Sandra Nakayama, 

Moko, Milho Guerreiro, Veine, 

Karina Kulig, Heroína e Rêve, 

todas curitibanas, abriram 

suas portas para Patty selecio-

nar os looks que comporiam 

o editorial estrelado por ela 

mesma e por duas mode-

los. Cada uma das peças foi 

selecionada pensando nas 

composições com os calça-

dos brasileiros das marcas 

Amazonas, Ipanema, Andac-

co, Jorge Bischoff, Raphaela 

Booz, Cravo & Canela, Vicen-

za, Tabita, Zaxy e CC Corso 

Como. “Me chamou a aten-

ção na moda brasileira o fato 

de as influências serem muito 

presentes e diversas. Tivemos 

roupas com influência étnica, 

high fashion, street, relaxed, 

alta costura, bem como os sa-

patos”, avalia.

Na ação, foram dois dias 

de cliques dos editoriais. Para 

as modelos, Patty criou looks 

que foram fotografados na 

casa do arquiteto Manoel 

Coelho, uma das maiores re-

ferências na utilização de co-

res e ângulos do Brasil. O edi-

torial estrelado por Patty foi 

feito pelas ruas e pontos tu-

rísticos de Curitiba, contem-

plando o estilo já consagrado 

pelas blogueiras de lifestyle e 

em referência à moda inserida 

no contexto cotidiano.

 

Novidades 

A edição curitibana do 

Fashion Bloggers também 

contou com novidades na 

comunicação de suas ações. 

O projeto ganhou um canal 

exclusivo no Instagram (ht-

tps://www.instagram.com/

bf_bloggers/), a plataforma 

mais utilizada por bloggers e 

amantes de moda do mundo. 

Desde o primeiro dia de fotos 

na capital paranaense, o canal 

recebeu atualizações ao vivo, 

uma cobertura que rendeu 

um acréscimo de seguidores 

de mais de 100% em 24 horas.

Outra novidade deste 

ano foi a recepção de Patty 

pelas irmãs do Tudo Orna, 

que mantém o blog há mais 

de cinco anos. Blogueiras 

locais, elas acompanharam 

Patty por um passeio pela ci-

dade, no qual também foram 

clicadas para refletir a intera-

ção das it girls curitibanas e da 

chinesa. Juntas, elas visitaram 

o Museu Oscar Niemeyer, o 

Jardim Botânico e uma tradi-

cional padaria brasileira.

 

Mercado

Para a analista de Promoção 

de Imagem Alice Rodrigues, 

a busca por incremento nas 

vendas na China não pode 

ser dissociada da realidade 

local: a presença no mundo 

virtual. “As blogueiras são as 

grandes influenciadoras do 

consumidor final de moda. É 

nelas que todos se inspiram 

para buscar moda, tendên-

cia, e até mesmo lifestyle. Na 

China, o mundo on-line tem 

uma força incrível e as pla-

taformas utilizadas por eles 

são seguidas por milhares 

de pessoas. Lá, a vida é qua-

se toda on-line: falam on-li-

ne, compram on-line, vivem 

num mundo muito digital, 

embora não sejam as mídias 

com as quais nós estamos 

acostumados”, explica. 

A visita de Patty ao Bra-

sil tem o foco estratégico de 

promover os calçados brasi-

leiros na China, mercado-al-

vo do Brazilian Footwear há 

seis anos. A China acumula 

um crescimento de 80% de 

compras entre 2009 (US$ 2,4 

milhões) e 2015 (US$ 4,4 mi-

lhões) e é considerada um 

mercado difícil, mas impor-

tante na carta de clientes in-

ternacionais da indústria cal-

çadista verde-amarela.

A CHIC - China International 

Fashion Fair rendeu bons 

contatos para as 12 marcas bra-

sileiras que participaram da feira 

com o apoio do Brazilian Footwear, 

programa de incentivo às expor-

tações de calçados brasileiros de-

senvolvido pela Abicalçados e pela 

Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil). Realizada entre os 

dias 11 e 13 de outubro em Xan-

gai, na China, a plataforma comer-

cial serviu como uma vitrine para 

a moda nacional, que pôde ser 

apreciada pelos compradores, dis-

tribuidores e consumidores chine-

ses durante um desfile promovido 

pelo escritório da Apex-Brasil na 

China com o apoio do Brazilian 

Footwear. Seguido por um even-

to de relacionamento, o fashion 

show marcou o primeiro dia da 

mostra, resultando em bons con-

tatos para as empresas.

“Podemos dizer que a nos-

sa participação foi exitosa, pois 

conseguimos dar seguimento a 

um trabalho que estamos rea-

lizando há alguns anos. O Brasil 

hoje já é reconhecido e procura-

do por importantes compradores 

chineses, o que reforça a impor-

tância de investirmos no merca-

do. Nosso desfile foi um sucesso, 

tivemos um feedback positivo 

de compradores, que assistiram 

o show e vieram nos visitar para 

conhecer mais das coleções”, 

destacou Ruisa Scheffel, analis-

ta de Promoção Comercial da 

Abicalçados. Amazonas, Kidy, 

West Coast, Cravo & Canela, Kil-

dare, Ipanema, Rider, Zaxy, além 

das marcas Capodarte, Dumond, 

Modare e Molekinha, que não 

expuseram no evento, conquis-

taram o público chinês com seus 

produtos, que apresentam o di-

ferencial da moda brasileira.

Além das marcas que parti-

ciparam do desfile, fizeram parte 

da delegação brasileira Sapa-

toterapia, Grendha, Cartago e 

Grendene Kids. 

Em sua primeira participa-

ção, o Grupo Priority, detentor 

das marcas West Coast e Cravo & 

Canela, saiu satisfeito com os con-

tatos e, especialmente, com o po-

tencial do mercado. “Tivemos uma 

boa aceitação do público em ge-

ral, mas entendemos que precisa-

mos planejar ações diferenciadas 

e em modelos de negócios ainda 

não utilizados pela empresa para 

poder alcançar bons resultados”, 

comentou Romulo Vidal, repre-

sentante comercial das marcas. 

Durante os três dias da feira, 

os expositores brasileiros recebe-

ram 159 contatos comerciais, que 

fecharam US$ 89,8 mil em negó-

cios imediatos, com a expectativa 

de alcançar mais US$ 493 mil em 

vendas nos próximos seis meses 

em decorrência da feira.

Com o objetivo de entender 

melhor o mercado chinês e bus-

car novas oportunidades de ne-

gócios, o Brazilian Footwear reu-

niu os expositores brasileiros em 

um seminário preparatório um 

dia antes da feira. Durante toda 

manhã as empresas puderam 

entender melhor sobre como é 

feita a logística no país asiático, 

os modelos de negócios e os 

grandes players chineses.
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USAFLEX APRESENTA 
4º EDIÇÃO DO RELATÓRIO 
DE SUSTENTABILIDADE

Marcas de calçados fazem 
sucesso na edição 42 do SPFW

Exportações de calçados geram 
US$ 84,7 milhões em setembro

P elo quarto ano consecutivo, a Usaflex 

apresenta o Relatório de Sustentabilida-

de, documento desenvolvido com base nas 

diretrizes estabelecidas pela Global Reporting 

Initiative - GRI, que visa reportar o desempe-

nho social, econômico e ambiental do negó-

cio. Nesta edição, o compilado, que se refere 

ao ano de 2015, apresenta informações das 

atividades da matriz, localizada em Igrejinha/

RS, bem como das filiais.

O documento também apresenta os as-

pectos mais relevantes definidos na Matriz de 

Materialidade e indicadores GRI, nos quais a 

empresa registra os avanços conquistados de 

acordo com a evolução da gestão de susten-

tabilidade do negócio.

O Relatório de Sustentabilidade pode ser 

conferido, na íntegra, no site da Usaflex: http://

usaflex.com.br/assets/images/pdf/sustentabili-

dade_2015.pdf

O São Paulo Fashion Week, 

nomeado nessa edição de 

SPFWTRANSN42, foi pautado 

por apontamentos estéticos 

e comportamentais da socie-

dade brasileira e mundial. No 

evento, que aconteceu entre 

os dias 24 e 28 de outubro, 

no Parque Ibirapuera, na ca-

pital paulista, marcas calça-

distas chamaram a atenção 

dos expectadores em parce-

rias com importantes nomes 

da moda nacional. 

Destaque para Jorge 

Bischoff e Samuel Cimansck 

(foto), Vinícius Dapper e 

Amir Slama, Loucos & San-

tos e Helo Rocha, Arezzo e 

Patricia Viera e West Coast e 

João Pimenta. 

Dados elaborados pela Abicalçados apon-

tam que, em setembro, foram embarcados 10,4 

milhões de pares para o exterior, o que gerou 

US$ 84,7 milhões. Os resultados demonstram 

uma estabilidade, com leve queda frente a agos-

to (-3,4%) e incremento de 3,6% na relação com 

o mesmo mês do ano passado. Com isso, os cal-

çadistas acumularam 87 milhões de pares em-

barcados por US$ 702,5 milhões entre janeiro e 

setembro, resultados superiores tanto em dóla-

res (+1,1%) quanto em pares (+0,5%) no compa-

rativo com igual ínterim de 2015.

Entre janeiro e setembro o principal destino 

do produto brasileiro foram os Estados Unidos, 

país que importou 9 milhões de pares por US$ 

159,7 milhões, resultados superiores tanto em 

volume (+16%) quanto em dólares (+16,6%) na 

relação com igual período do ano passado. Com 

isso, os Estados Unidos responderam por quase 

23% do total gerado com exportações de calça-

dos no período analisado.

A Argentina, que segue na segunda posição 

entre os destinos do calçado verde-amarelo, im-

portou 7,3 milhões de pares por US$ 83,35 mi-

lhões, incrementos de 17,8% em volume e 57% 

em receita gerada no comparativo com o acu-

mulado dos nove meses do ano passado.

O único país a registrar queda no pelotão 

de frente dos principais destinos foi a França. En-

tre janeiro e setembro os franceses importaram 

6 milhões de pares por US$ 40 milhões, quedas 

de 3,5% e 2,8%, respectivamente, no comparati-

vo com o mesmo período de 2015.

Com a desvalorização de 23% ao longo 

do ano, o câmbio, ao mesmo tempo em que 

prejudica a competitividade dos exportadores, 

vem abrindo mais espaço para as importações 

de calçados. No mês de setembro, entraram no 

Brasil 2,3 milhões de pares pelos quais foram 

pagos US$ 43 milhões, resultado 7,5% superior 

ao auferido no mesmo mês do ano passado. 

Se comparado ao mês de agosto, o número é 

28,5% maior. Com o resultado de setembro, 

no acumulado entraram no País 18,35 milhões 

de pares pelos quais foram pagos US$ 273,58 

milhões, números menores tanto em volume 

(-34%) quanto em valores (-33,7%) na relação 

com igual ínterim de 2015.

‘Em partes de calçados – cabedais, palmi-

lhas, saltos, solas etc – foi importado o equiva-

lente a US$ 33,3 milhões, 30,5% menos do que o 

registro acumulado entre janeiro a setembro do 

ano passado. As principais origens foram China, 

Paraguai e Vietnã.

Dados preliminares do MDIC 
apontam que, em outubro, 

os calçadistas exportaram o 
equivalente a US$ 84,3 milhões, 
18,2% mais do que no mesmo 
mês do ano passado. Com isso, 

no acumulado de janeiro a 
outubro os calçadistas somaram 

US$ 786,8 milhões em 
exportações, 2,7% mais do que 

no mesmo período de 2015. 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - SET 2015: US$ 267,7 MILHÕES

JAN - SET 2016: US$ 313,5 MILHÕES

VARIAÇÃO:  17,1%

CE
CEARÁ

JAN - SET 2015: US$ 179 MILHÕES

JAN - SET 2016: US$ 180,56 MILHÕES

VARIAÇÃO: 0,9%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - SET 2015: US$ 94,56 MILHÕES

JAN - SET 2016: US$ 80,85 MILHÕES

VARIAÇÃO: -14,5%

VARIAÇÃO: 1,1% 

JAN - SET 2015:
 US$ 702,52 MILHÕES US$ 694,83 MILHÕES

JAN - SET 2016:

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

VIETNÃ
JAN - SET 2015: US$ 224,27 MILHÕES

JAN - SET 2016: US$ 152,23 MILHÕES

VARIAÇÃO: -32,1%

INDONÉSIA
JAN - SET 2015: US$ 100,82 MILHÕES

JAN - SET 2016: US$ 58 MILHÕES

VARIAÇÃO: -42,5%

CHINA

TOTAL

JAN - SET 2015: US$ 38,18 MILHÕES

JAN - SET 2016: US$ 30 MILHÕES

VARIAÇÃO: -21,6%

VARIAÇÃO: -33,7%  

JAN - SET 2015:
 US$ 273,58 MILHÕES US$ 412,85 MILHÕES

JAN - SET 2016:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL
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GALERIA

MODA VERDE-AMARELA PARA CHINÊS VER
A participação brasi-

leira na CHIC, feira 

chinesa que aconteceu 

entre 10 e 13 de outubro 

(leia na página 6), con-

tou com um desfile pro-

movido pela Apex-Brasil 

com o apoio do Brazilian 

Footwear. Exclusivo para 

marcas brasileiras, o des-

file apresentou os mode-

los das marcas Amazonas, 

Capodarte, Cravo & Ca-

nela, Dumond, Ipanema, 

Kidy, Kildare, Modare, Mo-

lekinha, Rider, West Coast 

e Zaxy. Confira algumas 

imagens: Capodarte Kildare Kidy

AmazonasModare UltraconfortoMolekinhaRiderWest CoastZaxy

http://www.braspress.com.br

