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FF ENTERPRISE PREMIA SOLUÇÃO 
AMBIENTAL PARA O SETOR

CONFIRA A RETROSPECTIVA 
CALÇADISTA DE 2016

RESULTADOS POSITIVOS 
NAS EXPORTAÇÕES

Com data marcada para os dias 14, 15 e 16 de mar-

ço, a 41ª edição da Fimec reúne os principais lan-

çamentos do complexo coureiro-calçadista durante 

três dias, das 13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, 

em Novo Hamburgo/RS. Serão mais de 500 exposi-

tores reunidos em um só lugar apresentando pro-

dutos, processos de produção e inovação de mais 

de 900 marcas relacionadas ao setor. Considerado 

um dos eventos mais importantes do setor na Amé-

rica Latina, a Fimec é um espaço de inovação e for-

talecimento de negócios, já que durante o evento, 

visitantes conferem métodos tecnológicos que per-

mitem o aumento da produtividade na indústria e 

formalizam compras para as próximas temporadas. 

Para mais informações, acesse: www.fimec.com.br. 

DESIGN NA 
PELE DECOLA

FIMEC ACONTECE 
EM MARÇO

PRÊMIO DIREÇÕES COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS

O projeto Design na Pele, que integra o Brazi-

lian Leather, programa mantido pelo Centro das 

Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Apex-

-Brasil, estará na FN Platform, feira que acontece 

em Las Vegas (EUA) entre 21 e 23 de fevereiro de 

2017. Criado para valorizar o design do couro, 

nesta edição do projeto tem a parceria da Abi-

calçados e das marcas de calçados Kildare e Gui-

lhermina, que terão os produtos desenvolvidos 

em conjunto com os estilistas Ronaldo Fraga e 

Patrícia Vieira, respectivamente, apresentados 

na feira norte-americana. O evento está mar-

cado para o dia 22 de fevereiro. Participam do 

projeto como fornecedores de matéria-prima os 

curtumes Bom Retiro, Moderno e Rusan.

Com o objetivo de premiar as melhores práticas do setor 

calçadista nacional, a Abicalçados acaba de lançar a 5ª edi-

ção do Prêmio Direções. Gratuitas, as inscrições de cases 

empresariais e da melhor matéria jornalística setorial po-

dem ser realizadas no site www.premiodirecoes.com.br até 

o dia 24 de fevereiro de 2017. As empresas associadas à Abi-

calçados ainda receberão, de forma gratuita, o benefício de 

assessoria externa para a estruturação e entrega dos cases 

inscritos. Os vencedores da iniciativa receberão Troféu 5º 

Prêmio Direções Abicalçados, permissão para uso do selo da 

respectiva edição, divulgação nos canais de comunicação 

da Abicalçados – releases para a imprensa, sites, mídias so-

ciais e Abinforma -, matéria e anúncio individuais na Revista 

do Prêmio Direções 2017 e promoção em universidades, es-

colas, congressos e seminários realizados pela Abicalçados 

ao longo do ano.

Abicalçados marca presença na feira paulista, que acontece entre 
15 e 18 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Página 3

COUROMODA 
É TEMPO DE 
RETOMADA PARA O 
SETOR CALÇADISTA
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O ano de 2016 não trouxe boas notícias, nem para o setor calçadista nem para a 

sociedade brasileira. Reflexos de uma grave crise política na economia abalaram 

fortemente o País, gerando como resultado um saldo de mais de 12 milhões de 

desempregados, um nível histórico. Com a economia 

encolhendo – previsões apontam para uma queda de 

3,5% no PIB nacional, a qual, somada à queda de 2015, 

chegará a um número surpreendente de diminuição 

de mais de 7% da economia brasileira nos dois últimos 

anos, o setor que mais sentiu foi justamente o de ma-

nufaturados, onde se inclui a atividade calçadista. A de-

manda interna por calçados retraída, da qual o setor é 

extremamente dependente (85% da produção brasileira 

de mais de 940 milhões de pares fica no País), fez com 

que as vendas caíssem mais de 11% na relação com 

2015 que já havia sido fraco. 

A queda da atividade só não foi maior devido 

às exportações, que tiveram uma reação interes-

sante, embora tímida, no segundo semestre de 

2016, com as vendas das coleções de primavera-ve-

rão. No primeiro semestre, com uma série de indi-

cadores negativos, falávamos que empatar com os 

números de 2015 seria uma façanha. O incremento 

de 4% nos embarques não é nada extraordinário, 

mas sinaliza claramente uma recuperação que pode 

se estender por 2017. 

A balança entre mercado doméstico em retração e aumento das exporta-

ções fez com que a produção caísse “apenas” cerca de 3%, número que poderia 

ser muito mais alto caso os embarques ao exterior não tivessem reagido. 

Otimismo moderado

Para 2017, estamos moderadamente otimistas, especialmente com a reto-

mada de uma maior estabilidade política no País e com o restabelecimen-

to da confiança dos empresários. Certamente, tere-

mos que cortar na carne para que o ajuste fiscal seja 

eficiente e duradouro, mas é muito melhor sofrer 

agora e recuperar a credibilidade perdida perante 

o mercado do que tornar essa situação insusten-

tável mais adiante. Não vislumbramos uma recupe-

ração rápida na demanda doméstica até por causa 

das reformas que devem ser feitas, mas acreditamos 

que pode ser o início de uma retomada.  Em 2017,  

teremos um primeiro semestre ainda difícil, mas 

com uma melhora na segunda parte do ano.

No que diz respeito às exportações de calça-

dos, o cenário de 2017 ainda é um tanto nebuloso. 

A eleição de Donald Trump e as oscilações cambiais 

resultantes das instabilidades provocadas pelo polê-

mico líder estadunidense  deixam incertezas quan-

to ao desempenho além-fronteiras. O fato é que, se 

os sinais de retomada registrados na segunda parte 

do ano não sofrerem mais nenhuma interferência, 

poderemos ter um ano mais positivo no âmbito in-

ternacional.

Enquanto isso, seguimos aqui dispostos a trabalhar de uma forma que 

garanta a competitividade do portão para dentro das milhares de fábricas 

brasileiras, tornando o setor menos dependente das instabilidades políticas 

e econômicas que tanto abalaram o mundo ao longo do ano de 2016. 

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

À espera da recuperação

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Vitrine para grandes negócios

Mal começa o ano, a turma que cria, produz e comercializa ar-

tigos fashion já está com a agenda lotada de compromissos. [...]

Calçados tipo exportação

A Abicalçados também presta assessoria e apoio às fábricas 

nacionais em feiras locais e internacionais de lançamentos. Se-

gundo Roberta Ramos, gestora de projetos da entidade, as duas 

principais feiras de calçados no país são a Couromoda, que lança 

produtos de outono-inverno em janeiro, e a Francal, que lança 

as coleções de primavera-verão (de 2 a 5 de julho). “Nos últimos 

anos, porém, têm ganhado força as feiras SICC e Zero Grau, am-

bas promovidas pela Merkator, sendo que a primeira lança as co-

leções de primavera-verão, em maio, e a segunda as coleções de 

outono-inverno, em novembro”, destaca.

Indústria de calçados amplia exportações em 4% em 2016

A receita com exportações da indústria brasileira de calçados 

teve um crescimento, em dólares, de 4% no ano passado, na 

comparação com 2015, segundo a Abicalçados, associação do 

setor.”Tivemos um bom desempenho no último trimestre, isso 

impulsionou o resultado do ano”, afirma o presidente da enti-

dade, Heitor Klein. O comércio com os Estados Unidos ajudou 

a alavancar as vendas do setor: em dólares, a expansão foi de 

15,7% no ano passado. A mudança de governo no país -que, 

com uma fatia de cerca de 20% das vendas, é o maior com-

prador das companhias nacionais- tem gerado expectativa, diz 

Klein. “Vamos observar a política industrial do presidente Trump, 

mas há outros possíveis reflexos, como dos juros norte-ameri-

canos, que afetam o câmbio nacional.”

08/01/2017
Estado de Minas
Primeiro Caderno | Pág. 4

08/01/2017
Folha de S. Paulo
Mercado Aberto | Pág. 16

VITRINE PARA
GRANDES NEGÓCIOS

AGENDA 2017

FEMININO&MASCULINO
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A PARTIR DO DIA 15, COUROMODA ABRE O CALENDÁRIO NACIONAL DE LANÇAMENTOS
DE MODA. EM ABRIL, O MINAS TREND CHEGA À 20ª EDIÇÃO, E TAMBÉM OS
EVENTOS INTERNACIONAIS COMO A TRANÖI PARIS JÁ TÊM DATA MARCADA

LAURA VALENTE

Mal começa o ano, a turma que
cria, produz e comercializa artigos
fashion já está com a agenda lotada
de compromissos. No dia 15, a Cou-
romoda abre a temporada de lança-
mentos com a participação de nada
menosque1,5mil grifesdecalçados,
bolsas e acessórios, sediadas em 27
estadosbrasileiros.Nasequência, Pa-
ris recebe aWho’sNext (de 20 a 23) e
logo em fevereiro há a edição no-
vaiorquina da Tranöi, ambas com
lançamentosdevestuárioparaopú-
blico feminino. Emmarço, marcas
especializadas emmoda festa inte-
ressadas em exportar para destinos
como os Emirados Árabes têm en-
contromarcado naVendôme Luxu-
ry, tambémna capital francesa, e, de
4 a 7 de abril, o Minas Trend (MT)
chegaa20ªediçãoconsolidadacomo
amais tradicionalplataformade lan-
çamentos damodamineira.

Para orientar o fabricante, o lojis-
ta e também o consumidor – afinal,
o que chegará às vitrines e será usa-
do nas próximas temporadas é o
produtoapresentadonesteseventos
-, consolidamos um agendão 2017
(vejanapágina) e conversamos com
asprincipais entidadeseprodutores
de eventos do setor a respeito de
programas de apoio, capacitação e
incentivoqueobjetivamfomentar a
cadeiaprodutivadamodabrasileira.
Na reportagem a seguir, conheça
mais sobreoperfil dasprincipais fei-
ras e salões de lançamentos marca-
das para este primeiro semestre.

“Chegamos à vigésima edição do
Minas Trend. Completamos dez
anosde estrada.Omomento é espe-
cial e importante. Vivemos a total
consolidação do evento como o
mais tradicional da cadeia produti-
va da moda mineira e, hoje, esta-
mos inseridos de forma definitiva
no calendário nacional da moda,
promovendo negócios para a in-
dústria mineira e aproximando
nossos produtos de lojistas de todo
o mundo”, avalia Olavo Machado
Júnior, presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Ge-
rais (Fiemg), idealizadora da plata-
forma de lançamentosmineira.

Valedestacarquealémde funcio-
nar comosalãodenegócios, oMinas
Trend, por meio do Sistema Fiemg,
desenvolve importantes programas
e ações que apoiam tanto as empre-
sas e profissionais que já estão no
mercado como novos talentos que
no futuro irão trabalhar nas indús-
triasmineiras ou criar seus próprios
empreendimentosdesucesso.Exem-
plo vemdoExpand– Fashion for Ex-
port, iniciativa que busca abrir opor-
tunidadesparaqueaindústriaminei-
ra possa levar seus produtos para o
mundo. “Asmarcas e empresas que
participamdoprogramarecebemas-
sessoria e capacitação para exporta-
ção e internacionalização dos negó-
cios”, lembraOlavo.

Na formaçãoecapacitaçãoprofis-
sional, a Federaçãoconta comcomo
SenaiModatec, unidadequeoferece
cursos daqualificação voltadospara
osquatro setores queparticipamdo
MT:vestuário, bolsas, calçados, além
de joias e bijuterias. E há, ainda, o
Projeto Comprador, ação que visa
trazer os principais lojistas do país
para o salão de negócios de moda
mineiro comocusteiodepassagens
aéreas, hospedagem e traslados. “O
Projeto é complementado com os
Compradores Internacionais. Por
meiodonossoCentro Internacional
deNegócios, trazemos empresários,
especialistas e jornalistas estrangei-
ros, de diferentes partes domundo,
para conhecer os produtos minei-
ros. Além de fecharem negócios
com as empresas do nosso estado,
eles são importantes divulgadores
do que é fabricado por aqui”, co-
menta o presidente.

NÃOPERCAOBONDE

ASEGUIR, CONFIRMAAAGENDADOS PRINCIPAIS SALÕES
DENEGÓCIOSDEMODANACIONAIS E INTERNACIONAIS

✔DE 13 A 14DE JANEIRO– Swin Collective
(moda praia) – Califórina (EUA)

✔ DE 14A 17DE JANEIRO–Contemporâneo
Complements (exclusiva para acessórios) – SP

✔ DE 15 A 18DE JANEIRO–Couromoda– SP

✔DE20A23DEJANEIRO–Who’sNext–Paris (França)

✔ DE 16A 18DE FEVEREIRO–Tranöi –NY (EUA)
* Durante aNY FashionWeek

✔ DE3A6DEMARÇO–Tranöi – Paris (França)

✔DE3A6DEMARÇO–VendômeLuxury–Paris(França)

✔ DE4A 7DEABRIL–MinasTrend–BH

✔ EM JULHO–Cabana eMiami Swin Show– EUA

Patrícia Bonaldi

Desfile de Sônia Pinto, momentoicônico do Minas Trend

Colombia Tex, feira de lançamento Têxteis

Olavo Machado Jr, presidente da Fiemg

Contemporâneo Showroom

LEANDRO COURI/EM/D. A PRESS

ABIT/DIVULGAÇÃO

GLADYSTON RODRIGUES/EM/D. A PRESS

CLÁUDIO PEPPER/DIVULGAÇÃO
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HORADO CAFÉ

O Magazine Luiza espe-
ra crescer em 2017, mas a
avaliação do presidente,
Frederico Trajano, é que a
empresa não deve ter um
cenário comoode 2016pa-
ra a valorização na Bolsa.
“A companhia estava

precificada a 30%do valor
patrimonial no começo do
ano passado, uma deterio-
ração irracional”, afirma.
Em 2015, a ação havia ti-

do uma queda de 70%, se-
gundoos dados da consul-
toria Economatica.
No ano passado, no en-

tanto, o papel da empresa
liderou a valorização na
BM&FBovespa: os ganhos
chegaram a 499%.
Outro impulso à valori-

zação nomercado de capi-
tais foram os resultados
operacionais,melhoresque
aexpectativadosanalistas
especializados, diz ele.
A empresaabriu 20pon-

tos —todos no Nordeste—,
com concentração no últi-
mo trimestre.
O plano para este ano é

continuar a priorizar aber-
turas naquela região, e em
um volumemaior.
A expansão em 2016

aconteceuporqueaempre-
sa capturouuma fatiamai-
ordasvendasdoNordeste.
Na soma de todo o vare-

jode eletrodomésticosnão
houve crescimento. Em
2017,espera-seumamelho-
ra do setor inteiro.

R$ 180,4 MILHÕES
foi o Ebitda no terceiro
trimestre do ano passado

5,5%
cresceram as receitas da
varejista nesse período

22%
é a participação do
e-commerce nas vendas

UMANO DIFERENTE

Indústria de calçados amplia
exportações em 4% em 2016
Areceita comexportações

da indústriabrasileiradecal-
çados teve um crescimento,
em dólares, de 4% no ano
passado, na comparação
com2015, segundo aAbical-
çados, associação do setor.
“Tivemos um bom desem-

penhonoúltimotrimestre, is-
so impulsionou o resultado
do ano”, afirma o presidente
da entidade, Heitor Klein.
O comércio com os Esta-

dosUnidos ajudou a alavan-
car as vendas do setor: em
dólares, a expansão foi de
15,7% no ano passado.
Amudançade governono

país—que, comuma fatia de
cerca de 20% das vendas, é
omaior compradordas com-
panhias nacionais— temge-
rado expectativa, diz Klein.
“Vamos observar a políti-

ca industrial do presidente

Trump,masháoutros possí-
veis reflexos, comodos juros
norte-americanos, que afe-
tam o câmbio nacional.”
A Argentina, segundo

mercado mais importante
paraa indústria, tambémau-
mentou suas compras—aal-
ta foi de aproximadamente
50%— e ampliou sua parti-
cipação nas vendas: de 7%,
em2015, foi para atuais 11%.
“Apesardaevolução,prin-

cipalmente no primeiro se-
mestre, as barreiras comer-
ciais do país persistem.”
Asempresasexportadoras

se beneficiaramdoaumento
das vendas, mas uma reto-
mada do setor só deverá vir
a partir da melhora do mer-
cado doméstico, diz Klein.
A projeção é que de o con-

sumo volte a crescer a partir
dosegundosemestrede2017.

Os gastos das operadoras
de planos de saúde comdes-
pesas médico-hospitalares
cresceram12,1%em2016, se-
gundoaAbramge,que repre-
senta empresas do setor.
A taxa é menor que a de

anos anteriores, mas apenas
devido à retraçãodonúmero
de beneficiários, afirma An-
tonioCarlosAbbatepaolo,di-
retor-executivo da entidade.
Entre janeiroesetembrode

2016, as operadoras perde-

ram 1,1 milhão de clientes.
O gasto por conveniado,

por sua vez, teve uma alta de
14,8%, superior ao observa-
do em 2014 e 2015.
“Háumesforçopara redu-

zir custos, mas a incorpora-
ção de tecnologias e o enve-
lhecimentodapopulaçãoau-
mentaram as despesas.”
Em 2017, a Abramge prevê

queaexpansãodosgastos si-
ganomesmopatamardoano
passado, diz Abbatepaolo.

SEm rEmÉDio

Pedro Parente,
presidente da Petrobras

O QUE ESTOU LENDO

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

d com FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA e IGOR UTSUMI

PREÇO DO CONVENIADO
Gasto per capita de operadoras de planos de saúde
com despesas médico-hospitalares, em R$

*estimativa Fonte: Abramge/ANS

2014 2015 2016*

2.100,24 2.362,04
2.711,78

13,9% 12,5%
14,8%

Variação em relação ao ano anterior

Sem colírio Após uma
queda de 20% nas vendas em
2016 no Brasil, a marca ame-
ricana de óculos NYS preten-
de dobrar a operação no país
em 2017. A empresa, que tem
400 lojas só nos EUA, prevê a
abertura de 20 franquias.

Mais saúdeOGrupoCON,
centro oncológico com se-
de em Niterói (RJ), investirá
R$ 10 milhões neste ano para
abrir novas unidades. Os lo-
caisaindanãoestãodefinidos,
mas um dos focos será o inte-
rior do Estado de São Paulo.

Salvos...Asvendasnoata-
cadodetecidosevestuáriosfo-
ram 4,5%maiores emdezem-
bro de 2016 que no ano retra-
sado, aponta o Sinditecidos.

...no fim O sindicato re-
presentacomerciantesdecen-
tros populares, como a 25 de
Março, que recebeu clientes
quecostumamira shoppings.

Tempode...Umaminoria
(31%)de latinospretende tro-
car de emprego neste ano. A
maioria (56%) diz ser recom-
pensada de forma justa.

...conformação De ma-
neirageral,osempregadoses-
tão satisfeitos, aponta a Kan-
tar,que fezumapesquisapara
aOraclenoBrasil enoMéxico.

Gestão até no lazer. O livro
que Pedro Parente tem à sua
cabeceira—”EngineersofVic-
tory”,dePaulKennedy—éso-
brehistóriadaSegundaGuer-
raMundial,mastemmuitode
planejamento, diz ele.
A obra, cuja tradução foi

publicada pela editora Com-
panhia das Letras, conta a
históriados“solucionadores
deproblemas”quemudaram
o rumo da guerra em favor
dos Aliados.
“Eles viraramabatalhado

Atlânticoem1943,quandoos
Aliados tiveram quase dois
milhões de toneladas afun-
dadas pelos submarinos ale-
mães”, afirma. O livro tem
cinco partes ou análises dos
problemas resolvidos.
“O autor é um excelente

historiador e temumanarra-
tiva que prende a atenção do
leitor”, relataParente, quese
interessa pela história da Se-
gunda Grande Guerra.

“O livro, de certa forma,
lida com estratégia, gestão
eplanejamento, que são as-
suntosemquetenhobastan-
te interesse.Estougostando,
embora esteja ainda na pri-
meira das cinco partes.”
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UM PÉ LÁ FORA
Exportações da indústria de calçados brasileira

*Comparação commesmomês de 2015 Fonte: Abicalçados

Em US$milhões Variação anual, em%*

2014 2015 2016 out.16 nov dez

1.067 960,4 998 18,2
12,7

7

US$ 221mi
foi a receita em 2016 com
vendas para os EUA, que
detém 20%domercado

11%
foi a fatia domercado
argentino nas vendas da
indústria no ano

Nova-iorquino ouve fone da Beats, comprada pela Apple

Jonno Rattman - 17.out.16/“The New York Times”

Do “NewYoRk Times”

Você as vê a cada quartei-
rão:pessoasquelevamadian-
te as suas rotinasouvindo tri-
lhas sonoras personalizadas,
com o mundo exterior lhes
servindo apenas de cenário.
Fonesdeouvidoagora são

uma ferramenta de moda.
Símbolos de status. Objetos
de fetiche comparáveis a re-
lógios de luxo.
William Crosson, 28, que

trabalha com recrutamento
de executivos e é DJ nas ho-
ras vagas, usa fones de ou-
vido V-Moda Crossfade Wi-
reless, um equipamento de
US$270 (R$864)comcarade

acessórioqueumhooliganci-
bernéticousaria emumadis-
coteca de Berlim.
Alexander Gilkes, que faz

parteda listadehomensmais
bem vestidos da revista “Va-
nity Fair” e fundou o site de
leilõesPaddle8,usa fonesda
Master & Dynamic que cus-
tamUS$ 400 (R$ 1.280).
As vendasmundiais de fo-

nesdeouvidochegaramaum
pico de US$ 8,4 bilhões em
2013, e dois anos mais tarde
omontante havia subido pa-
ra US$ 11,2 bilhões, de acor-
do com o grupo de pesquisa
Futuresource Consulting.
A empresa prevê que as

vendas devam subir mais

US$ 2 bilhões até 2018, o que
significa que o mercado ain-
da não chegou ao pico.
Numa esfera pública cada

vezmaisconflituosa,os fones
deouvidooferecemcertame-
dida de privacidade. As pes-
soasquemergulhamemuma
playlist do Spotify ou se dei-
xamabsorverporumpodcast
viciante ingressam em uma
espéciedecasuloquaseimpe-
netrável a turistas epedintes.
“Os fones de ouvido são a

linha de frente na defesa so-
cialurbana”,disseJulieKlaus-
ner, comediante, atriz eescri-
tora.“Souintrovertidaesofro
de ansiedade social. Meu pi-
orpesadeloémesentarao la-

dodealguémquequeiracon-
versar no avião ou encontrar
alguémassimno elevador.”
Enorme crescimento vem

acontecendo no segmento
de fones com preços entre
US$ 99 (R$ 320) e US$ 500
(R$ 1.600).Masempresas co-
moHiFiMan,AudezeeJHAu-
dio criaram negócios subs-
tanciais vendendo fones de
ouvidoquepodemcustar até
US$ 3.000 (R$ 9.600).
A demanda em alta não é

a única coisa que alimenta o
boom.Sitesdecrowdfunding
ofereceram aos potenciais
empreendedoresnovas rotas
para obter capital, e os cus-
tos de fabricação caíram.
A venda da Beats à Apple

por US$ 3 bilhões, em 2014,
também estimulou a chega-
da ao mercado de uma nova
leva de empreendedores.

Tradução de PAULOMIGLIACCI

Fonesdeouvidos viramsímbolode
status epodemcustar atéUS$3.000

c FOCO

Frederico
Trajano,

presidente da
empresa de

varejo
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Nos dias 16 e 17 de janeiro, 

segundo e terceiro dias da 

Couromoda, a Abicalçados 

promoverá mais uma edição 

do ciclo de palestras rápi-

das Talk Shoe. Nesta edição 

iniciando mais cedo, às 12h 

em ambos os dias, o evento 

contará com apresentações 

de renomados profissionais 

da ESPM-Sul no auditório 1 

do Espaço Fórum Couromo-

da  (Av 8. Boulevard 11).

“O Talk Shoe já é um 

evento tradicional nas prin-

cipais feiras do segmento, 

sempre trazendo assuntos 

atualizados no que diz res-

peito à gestão, negócios e 

marketing, com foco na in-

formação qualificada para 

empresários, pesquisadores, 

estudantes e profissionais 

do setor”, explica o gestor 

de Projetos da Abicalçados, 

Cristian Schlindwein.

 O ciclo de palestras ob-

jetivas traz Storytelling, Bran-

ding, Marketing Sensorial, 

Vendas, Design Estratégico, 

entre outros temas.

 

Temas

O evento inicia às 12h do dia 

16 com a palestra da pro-

fessora Adriana Galli Velho, 

que falará sobre o Poder das 

Narrativas nas Marcas, tra-

tando sobre a importância 

do storytelling e do branding 

para o sucesso do negócio. 

Doutoranda em Design pela 

UFRGS, Adriana explica que 

as marcas precisam, cada 

vez mais, saber trabalhar a 

experiência do consumidor. 

“Existe uma forma de co-

nectar a audiência pelo viés 

emocional, que contribui, 

em geral, para uma expe-

riência de valor significativo”, 

comenta.

Na sequência, às 13h, 

acontece a palestra da pro-

fessora Ana Paula Costa. Tra-

zendo o tema do ponto de 

venda e a experiência sen-

sorial como fator estratégico, 

que abordará a comunicação 

no PDV, por meio de texturas, 

exibitécnica, luminotécnica, 

tendências de consumo e 

marketing sensorial.

Fechando o dia de pa-

lestras, às 14h, o professor 

Lúcio de Carli traz o tema 

como conquistar mercados 

no exterior com maior efe-

tividade.

O segundo dia de Talk 

Shoe inicia às 12h com a 

apresentação do professor 

e diretor dos Programas de 

Pós-Graduação e Extensão da 

ESPM-SUL, Genaro Galli. Na 

oportunidade, o profissional 

falará sobre as tendências em 

Marketing para 2017. “O cená-

rio econômico atual apresen-

ta desafios e incertezas para 

gestores e empresários do 

setor calçadista. Diante deste 

contexto a palestra Marketing 

Trends aborda tendências 

em marketing que podem ser 

adotadas para alavancar re-

sultados empresariais”, expli-

ca. Segundo ele, mais do que 

respostas, Marketing Trends 

visa estimular os participan-

tes a inovar e criar ações di-

ferenciadas e relevantes para 

o ano de 2017.

Às 13h tem início a pa-

lestra do professor Artur Vas-

concellos, que falará sobre 

os pontos de contato das 

marcas com os clientes e a 

importância da criação de 

uma plataforma experiencial. 

Encerrando o Talk Shoe 

na Couromoda 2017, a apre-

sentação da professora Lucia-

ne Zorzo abordará o Design 

Estratégico aplicado à econo-

mia criativa.

O Talk Shoe tem o patro-

cínio da Couromoda e apoio 

da ESPM-Sul. Mais informações 

em www.talkshoe.com.br.

16/01:
12h - Adriana Galli Velho – Storytelling e o Branding: O poder das 
narrativas nas marcas

13h - Ana Paula Costa – O Ponto de venda e a experiência sensorial do 
cliente como fatores estratégicos

14h - Lúcio de Carli – Como conquistar mercados  
 
 
17/01:
12h - Genaro Galli – Marketing Trends 2017

13h - Artur Vasconcellos – Experiência do Cliente

14h - Luciane Zorzo – Design Estratégico Aplicado a Economia Criativa

TALK SHOE

Às 11:30 do segundo dia da Couromoda, 16/01, a Abicalçados promoverá 
a tradicional coletiva de imprensa, trazendo números do setor em 2016 
e projeções para o ano que inicia. Participam o presidente-executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein, a diretoria da Couromoda e o presidente da 
Associação Brasileira dos Lojistas de Calçados e Artefatos (Ablac), Imad 
Esper. O encontro será realizado no Clube Vip Couromoda (Boulevard 1 – 
60), Confirmações de presença para Diego Rosinha no e-mail imprensa@
abicalcados.com.br ou pelo telefone 51 3594 7011.

ATENÇÃO IMPRENSA

A 44ª edição da Couromo-

da, que acontece entre os 

dias 15 e 18 de janeiro, no Expo 

Center Norte, em São Paulo/SP, 

deve ser revigorante para o se-

tor calçadista nacional depois 

de um ano complicado. Essa é 

a previsão dos organizadores 

da mostra e também do presi-

dente-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein. Com mais de mil 

marcas lançando suas coleções 

de outono-inverno, a feira deve-

rá receber dezenas de milhares 

de compradores de todo o Brasil 

e parte do mundo, especialmen-

te da América Latina.

 Além da expectativa de re-

tomada gradual das vendas no 

mercado interno e a sequência 

de elevação nas exportações de 

calçados, que fecharam o ano 

passado com alta de 4%, a Couro-

moda terá outros atrativos. Neste 

ano, a feira aparece repaginada, 

com uma integração maior entre 

setores e uma programação pa-

ralela com muita informação de 

mercado. A mostra terá espaço 

especial para marcas estreantes 

com design autoral e também 

para pequenas e médias empre-

sas. “O objetivo é que os milhares 

de lojistas e importadores que 

visitam a feira possam conferir o 

que estará em evidência na moda 

durante todo o ano nos segmen-

tos feminino, masculino e infantil. 

Uma vitrine bem ampla do que 

vem por aí em calçados, bolsas, 

artigos de couro e acessórios”, ex-

plica o diretor da feira, Jefferson 

Santos, ressaltando que a mostra 

também apresentará produtos de 

alto verão, para a pronta-entrega.

Segundo Santos, a abertura 

oficial da temporada de compras 

no mercado de calçados será 

em clima de confiança. “Nunca 

deixamos de investir e de acre-

ditar na força do nosso setor. A 

Couromoda cumprirá, mais uma 

vez, o papel de apresentar cená-

rios e oportunidades para a in-

dústria e o varejo”, projeta.

 

Mudanças

Renovada, a Couromoda prome-

te chamar a atenção de exposito-

res e visitantes. “Acompanhando 

de perto as alterações do merca-

do de calçados e moda, entende-

mos que a feira precisaria buscar 

novas soluções, sem perder a sua 

identidade profissional e arroja-

da. Assim, o evento terá em 2017 

um layout mais moderno, mais 

fashion e adaptado às diferentes 

demandas dos diversos segmen-

tos profissionais”, adianta o diretor.

 

Confecção

Integrada 100% à Couromoda, 

ocorre a 7° edição da São Paulo 

Prêt-à-Porter, Feira Internacional 

de Negócios para Indústria de 

Moda, Confecções e Acessórios. 

A conexão entre as duas feiras 

oferece aos lojistas a oportunida-

de de conferir as tendências da 

temporada em toda cadeia for-

necedora do varejo.

Expectativa

Para o presidente-executivo da 

Abicalçados, a Couromoda deve 

marcar o início de uma retoma-

da para o setor calçadista. “Com 

uma crise política grave, que 

acabou contaminando também 

a economia, colhemos resulta-

dos pífios em 2016, com o enco-

lhimento do PIB. O principal fato 

que motivou essa retração foi, 

sem dúvida, o encolhimento da 

renda das famílias, que até 2014 

segurou o PIB nacional mesmo 

quando a crise política estava 

próxima”, avalia. Ainda segundo 

o dirigente, para 2017, o cenário é 

mais estável e, mesmo que ainda 

nebuloso, já aponta para o início 

de uma recuperação. “É neste 

contexto que terá início a Couro-

moda, que deve ser o momento 

de retomada para o setor calça-

dista”, destaca Klein. 

 

Importadores

Durante a Couromoda, a Abical-

çados realizará, em parceria com 

a Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil), o Projeto Comprador 

Vip. Durante os quatro dias de feira, 

compradores dos grupos Monoprix 

(França), Walk and City e Shoe 

Center (Emirados Árabes Unidos), 

Infonetworks/Loly´s (Equador) e 

Ekonika (Rússia) visitarão – e farão 

negócios – com os expositores 

do evento.

COUROMODA ACONTECE 
EM MOMENTO DE RETOMADA

ESPECIAL

Maior evento de lançamentos de inverno do Brasil, feira paulista terá mil marcas entre os dias 15 e 18 de janeiro

Abicalçados promove ciclo de palestras rápidas
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Zero Grau dá pontapé de vendas 
da temporada outono-inverno
Foi uma feira de menos caminhadas pelos cor-

redores e mais pedidos firmados. A Zero Grau, 

feira de calçados e acessórios realizada em 

Gramado/RS, entre os dias 21 e 23 de novem-

bro de 2016, teve como palavra de ordem a ob-

jetividade. “Conseguimos vender muito bem, 

os lojistas estão precisando de reabastecimen-

to”, avalia o diretor da Merkator Feiras e Eventos, 

promotora da feira, Frederico Pletsch. 

Segundo Pletsch, o longo inverno de 

2016 deixou os estoques das lojas vazios de 

produtos para o frio, sendo que o varejo che-

gou a comercializar calçados e acessórios 

que estavam estocados desde o ano ante-

rior, e ainda teve que reforçar seus pedidos 

de última hora. “Notamos aqui que o lojista 

não quer estar desprevenido novamente. Os 

compradores buscaram refazer seus esto-

ques, e muitos estão antecipando a renova-

ção da vitrine para ter desde cedo os produ-

tos de inverno. O frio surpreendeu, e isso teve 

um reflexo muito positivo para a Zero Grau”, 

explica o diretor da Merkator.

Ainda segundo o diretor, além da necessi-

dade de repor estoques, o lojista desembarcou 

em Gramado com uma orientação de produto 

bastante definida. Com isso, conseguiu agili-

zar suas compras, dedicando sua pesquisa na 

feira a encontrar os melhores fornecedores e 

preços dentro da linha de produtos procurada. 

“Compramos muito e logo nos primeiros dias 

da feira. Queríamos encontrar botas e tênis de 

sola mais alta, que estão na moda desde agora. 

Encontramos tudo o que procurávamos, com-

prando de várias marcas diferentes e anteci-

pando o recebimento”, afirma a proprietária da 

Cidinha Calçados, rede com lojas no interior de 

São Paulo, Aparecida Pereira Conti.

 

Importadores

Os mais “apressados” no momento de fechar 

as compras foram os importadores da Amé-

rica do Sul. Para eles o inverno chega mais 

cedo, por isso a necessidade de negociar 

prazos de entrega mais curtos. Importador 

de calçados brasileiros para o mercado chi-

leno, Julian Mingo está no setor desde 1975. 

“Importamos todos os anos milhares de pa-

res do calçado brasileiro, e boa parte des-

ses pedidos foram feitos aqui na Zero Grau. 

O calçado daqui é incrível e as marcas são 

reconhecidas pelo varejo chileno como di-

ferenciadas”, afirma. Com 45 lojas próprias, 

e outros 150 clientes entre as redes de lojas 

chilenas, Mingo tem negociado prazos dife-

renciados com as marcas brasileiras. “Nosso 

inverno começa bem mais cedo no Chile. Em 

15 de fevereiro já temos frio e o consumidor 

já está buscando produtos de inverno. Por 

isso a nossa pressa em fechar os pedidos aqui 

na Zero Grau, que é o primeiro momento de 

lançamento das coleções de frio do produto 

brasileiro”, reforça o importador.

A Zero Grau contou com o apoio dos 

sindicatos das indústrias de Estância Velha, 

Ivoti, Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Sa-

piranga e Três Coroas.

INSPIRAMAIS SERÁ ENTRE 16 E 17 DE JANEIRO, 
NO CENTRO DE EVENTOS PRO MAGNO

A 15ª edição do Inspiramais 

- Salão de Design e Inova-

ção de Componentes, que acon-

tece nos dias 16 e 17 de janeiro 

em São Paulo/SP, no centro de 

eventos Pro Magno (Rua Samari-

tá, 230, Casa Verde) promete mo-

vimentar o setor de moda brasi-

leiro, com a inédita  integração 

das duas cadeias: confeccionista 

e calçadista.

O público – profissionais da 

indústria de toda a cadeia ligada 

à produção de moda brasileira, 

como calçadista, de acessórios, 

couros, têxtil, joalheria, móveis, 

artefatos, entre outros – poderá 

conhecer os mais de 900 lan-

çamentos de matérias-primas 

que irão compor os produtos 

das vitrines do verão 2018, além 

da antecipação para o inverno 

do mesmo ano. “O Inspiramais 

é o centro de negócios do setor 

de moda e design, envolvendo 

setores como calçados, bolsas, 

acessórios e confecções. É o 

momento em que os fabrican-

tes, interessados em moda e em 

bons negócios, têm o primeiro 

contato com as novidades de-

senvolvidas pela indústria bra-

sileira de componentes para a 

próxima estação”, afirma Milton 

Killing, presidente da Associação 

Brasileira de Empresas de Com-

ponentes para Couros, Calçados 

e Artefatos (Assintecal), uma das 

entidades promotoras do evento.  

Sustentabilidade 

A sustentabilidade ganhará um 

espaço especial. O tema, cada 

vez mais em pauta no dia a dia 

das empresas, recebe destaque 

no evento.  A proposta é difundir 

as ideias sustentáveis em todo 

o processo de desenvolvimento 

de materiais das fabricantes de 

componentes.

Serão diversos palestrantes 

abordando o assunto. Entre eles: 

Victor Barbieratto, designer e 

consultor da Assintecal, Cristiano 

Bronzatto, diretor criativo da Lou-

loux, Edmundo Lima, diretor-exe-

cutivo da Associação Brasileira 

do Varejo Têxtil (Abvtex), Linda 

Pienis, consultora do Instituto by 

Brasil (IBB), Guilherme Brammer, 

CEO da WiseWaste, André Car-

valhal, publicitário e jornalista, 

Chiara Gadaleta, estilista, Marnei 

Carminatti, designer e consultor 

da Assintecal, Flávia Vanelli, de-

signer e consultora da Assintecal, 

Bruno Valerim, Sales Intelligence 

da TNS, Álvaro Flores, coordena-

dor do CSCB e Rozalia Delglau-

dio, da C&A.

Projeto Comprador

A ampliação dos negócios, du-

rante o Inspiramais, ficará por 

conta do Projeto Comprador, 

que priorizará a vinda de dez 

importadores da América La-

tina. O projeto é realizado pela 

Assintecal e Footwear Compo-

nents by Brasil, com apoio da 

Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil). Na edição passa-

da, o Inspiramais recebeu com-

pradores internacionais para ro-

dadas de negócios, que geraram 

cerca de US$ 250 mil em negó-

cios durante dois dias. Entre os 

dias 16 e 17 de janeiro, em São 

Paulo, o salão repetirá a dose, 

esperando superar a marca de 

geração de negócios registrada 

nas últimas edições. 

O evento ainda contará com 

uma gama extensa de atrações 

e é realizado pela Assintecal e 

Centro das Indústrias de Curtu-

mes do Brasil (CICB). O apoio é da 

Associação Brasileira de Estilistas 

(Abest), Associação Brasileira da 

Indústria de Artefatos de Couro e 

Artigos de Viagem (Abiacav), Pro-

grama de Internacionalização da 

Moda Brasileira (TexBrasil), Insti-

tuto Brasileiro de Gemas e Metais 

Preciosos (IBGM), Abicalçados, 

Instituto Nacional de Moda e De-

sign (In-Mod), Instituto by Brasil 

(IBB), Prefeitura de São Paulo e 

Global Fair. A parceria é do Ser-

viço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) 

e Apex-Brasil e a promoção da 

Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (Abit). 

Mais informações no site 

www.inspiramais.com.br

ABINOTÍCIAS

Único Salão de Design e Inovação de Componentes da América Latina acontece na capital paulista e abrange toda cadeia têxtil e calçadista

5º PRÊMIO

ABICALÇADOS

http://www.premiodirecoes.com.br
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O dia 18 de novembro de 2016 ficará na história do se-

tor calçadista nacional. Na data, em evento realizado 

na sede da Abicalçados, em Novo Hamburgo/RS, aconteceu 

a grande final da primeira edição do FF Enterprise. O torneio 

empreendedor, ação do programa Future Footwear, pre-

miou a equipe Bioplas, que trouxe um projeto de aprovei-

tamento de resíduos do couro para a produção de plásticos 

biodegradáveis. 

Durante o evento, as equipes selecionadas fizeram as 

apresentações dos projetos e foram questionadas por uma 

banca de jurados formada por representantes das entida-

des parceiras realizadoras do programa Future Footwear, 

universidades, aceleradoras e Sebrae. Para o presidente-

-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, a iniciativa visa 

trazer melhores condições de competitividade para o se-

tor calçadista nacional. “Independente do resultado, todos 

aqui são vencedores, inclusive a indústria de calçados, 

que está, mais do que nunca, empenhada na criação de 

processos mais eficazes para a competitividade da manu-

fatura”, disse. 

Cadeia sustentável

Formada por Bianca Scopel, Patrícia Poletto, Júlia Mas-

carello e Elizete Baggio, a equipe Bioplas apresentou um 

projeto – que está em fase de pesquisa na Universidade 

de Caxias do Sul – que transforma o resíduo do couro em 

plástico biodegradável. Além do objetivo de criar uma ca-

deia mais sustentável,  já que o plástico à base de petróleo 

representa um grave problema ambiental, a iniciativa traz 

ainda um ganho econômico importante, pois o resíduo 

dará origem a sacolas plásticas. A reciclagem se daria pelo 

aproveitamento do colágeno presente nas peles animais. 

Além da Bioplas, apresentaram seus projetos as equi-

pes: Tag Soluções RFID, que levou o segundo lugar com 

soluções para gargalos em radiofrequência na indústria 

calçadista; a Brazil a Porter, que ficou no terceiro posto 

com a criação de uma plataforma on-line B2C com lan-

çamentos de calçados brasileiros, via digital, para todo o 

mundo;  a RE9 Shoes, com um projeto de logística reversa 

para o setor; e a MyID, com um projeto visando a rastrea-

bilidade total do produto via radiofrequência. 

Premiação

Distribuindo um total de R$ 10 mil em premiações - R$ 5 

mil para a primeira colocada, R$ 3 mil para a segunda e R$ 

2 mil para a terceira -, o FF Enterprise foi além do prêmio 

financeiro. Para as três melhores colocadas, será viabilizada 

uma pré-incubação a ser escolhida na Unisinos, PUCRS ou 

Feevale, bolsa individual para cursos de empreendedoris-

mo no Sebrae e a participação no Curso do Prêmio Dire-

ções, que foi realizado nos dias 2 e 3 de dezembro. 

O FF Enterprise é uma ação que faz parte do programa 

Future Footwear, lançado em agosto passado pela Abical-

çados, Associação Brasileira de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Centro das 

Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Associação Bra-

sileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os 

Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq).

ABICALÇADOS PREMIA SOLUÇÃO AMBIENTAL PARA O SETOR

FF Meeting reúne entidades em prol da eficiência produtiva

ABINOTÍCIAS

1º lugar – Bioplas 
Projeto para a reciclagem do colágeno presente no 
resíduo do couro com vistas ao desenvolvimento de 

sacolas plásticas biodegradáveis. 

2º lugar - Tag Soluções RFID 
Projeto de radiofrequência para a melhoria da 

competitividade através do controle de processos na 
indústria.

3º lugar - Brazil a Porter 
Criação de uma plataforma on-line B2C com lançamentos 

de calçados brasileiros. 

OS VENCEDORES

A Abicalçados recebeu, no dia 8 de dezem-

bro, o segundo FF Meeting, encontro que 

tem o objetivo de discutir a implantação 

dos conceitos da Indústria 4.0 na cadeia 

coureiro-calçadista.

Além de representantes da entidade 

calçadista, o encontro contou com a pre-

sença de profissionais da Assintecal, do 

Instituto by Brasil (IBB), do Instituto Brasi-

leiro de Tecnologia do Couro, Calçado e 

Artefato (IBTeC), do CICB, da Abrameq, do 

Centro de Inovação Tecnológica (Citec), do 

Centro Tecnológico do Calçado Senai, da 

Associação Sul-Riograndense de Apoio ao 

Desenvolvimento de Software (Softsul), do 

Polo de Tecnologia da Informação da Ser-

ra Gaúcha (Trinopolo) e das universidades 

PUCRS, Unisinos e Feevale. 

Na reunião foi iniciado um processo 

para a definição de modelo de trabalho 

para a implementação de ações que pro-

movam novos processos no setor calça-

dista nacional. A gestora de Projetos da 

Abicalçados, Roberta Ramos, explica que 

o FF Meeting é a primeira iniciativa to-

talmente colaborativa do setor calçadis-

ta. “Queremos, junto a diferentes players, 

montar um grupo e um processo de traba-

lho que, além de apresentar oportunidades 

de negócio para cada um, tenha impacto 

na eficiência produtiva das empresas do 

complexo”, ressalta.

No encontro também ficou acertado que 

a próxima reunião das entidades será realiza-

do em fevereiro de 2017, com periodicidade 

bimestral durante o próximo ano.

http://www.francal.com.br


ABINFORMA - DEZEMBRO/JANEIRO 20176

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

Projeto Comprador deve gerar mais de US$ 1 milhão para calçadistas

Calendário do primeiro semestre 2017

JANEIRO FEVEREIRO MAIOABRIL

O Projeto Comprador Vip, realizado pela 

Abicalçados e Apex-Brasil, por meio do 

Brazilian Footwear, deve gerar mais de 

US$ 1 milhão para os calçadistas bra-

sileiros expositores da feira Zero Grau. 

Além da participação na mostra, ocor-

rida em Gramado/RS entre os dias 21 e 

23 de novembro, os importadores da Km 

Trading, dos Emirados Árabes Unidos, 

participaram de agendas nas fábricas 

da Usaflex (Igrejinha/RS), Pegada (Dois 

Irmãos/RS), Toni Salloum (Franca/SP) e 

Freeway (Franca/SP), e no Sindicato das 

Indústrias de Calçados de Franca (Sindi-

franca), onde tiveram encontro com re-

presentantes da Andacco (São Sebastião 

do Paraíso/MG).

A analista de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Patrícia Ledur, que acom-

panhou a agenda, destacou o sucesso 

da iniciativa. “Os compradores avaliaram 

positivamente o fato de não ficarem so-

mente na feira, mas poderem conhecer o 

processo produtivo de perto, nas  fábricas, 

o que ainda não tinham feito”, avaliou a 

analista. Conforme o relatório da Abical-

çados, foram negociados US$ 500 mil em 

calçados, com expectativa de dobrar esse 

número nos próximos meses. 

Km Trading

Com 30 lojas nos Emirados Árabes Unidos 

e quatro em Omã, a Km Trading é con-

siderada um importante player no mer-

cado de calçados do Oriente Médio. “Ano 

passado eles importaram 800 mil pares, 

sendo 25% desses brasileiros, número 

que pode aumentar por meio do Projeto 

Comprador Vip”, projetou Patrícia.

Expo Riva Schuh – Itália 
14 a 17 de janeiro

Couromoda - Brasil 
15 a 18 de janeiro 

Photocall Colômbia 
7 de fevereiro

IFLS – Colômbia 
8 a 10 de fevereiro 
 
theMicam – Itália 
12 a 15 de fevereiro 
 
FN Platform - EUA 
21 a 23 de fevereiro

SICC – Brasil 
22 a 24 de maio

Workshop Exportação  
como Estratégia e  
Escolha de Mercados 
Data a definir

A Abicalçados e a Apex-Brasil assina-

ram, no início de janeiro de 2017, 

a renovação do convênio para a manu-

tenção do programa Brazilian Footwear. 

Voltado para a promoção dos embarques 

de calçados por meio de ações de cunho 

comercial – como participação em feiras 

e showrooms no exterior e a vinda de 

compradores estrangeiros para as mos-

tras nacionais – e de imagem – como a 

participação em eventos de moda e cul-

tura pop internacionais e projetos locais 

que visam a alavancar o conhecimento 

sobre o calçado verde-amarelo no exte-

rior -, o Programa terá um aporte total de 

R$ 36,46 milhões para serem investidos 

no biênio 2017-2018.

 O presidente-executivo da Abical-

çados, Heitor Klein, ressalta que o Brazi-

lian Footwear foi fundamental para que 

as exportações brasileiras de calçados 

tivessem incremento ao longo de 2016, 

mesmo com um quadro internacional 

turbulento. “Não fossem as exportações, 

o ano passado teria sido muito pior do 

que foi para os calçadistas. A renova-

ção deste convênio, especialmente 

em um momento delicado, de queda 

na demanda interna por calçados, tem 

importância fundamental para a sobre-

vivência do setor calçadista brasileiro”, 

avalia o executivo. Dos mais de R$ 36 

milhões, 40% serão contrapartidas fi-

nanceiras da Abicalçados e associados 

ao programa.

 Para a gestora do Brazilian Footwear 

na Apex-Brasil, Isabel Fontoura, o projeto 

apresenta ações sólidas e coerentes não 

só tendo em vista as necessidades das 

marcas, mas também considerando as 

expectativas e demandas do mercado 

global de calçados. “Olhamos para os 

próximos dois anos do projeto com 

otimismo e confiança no que tange 

à principal missão do programa, que 

é impulsionar as exportações de 

calçados brasileiros de forma contínua e 

sustentável”, comenta Isabel.

 

Números

Atualmente, os associados ao Brazilian 

Footwear respondem por quase 82% 

da receita gerada com a exportação de 

calçados, que de janeiro a dezembro de 

2016 foi de US$ 999 milhões, 4% mais do 

que no mesmo período de 2015. Segre-

gando apenas as exportações das empre-

sas apoiadas pelo programa, no mesmo 

período, o crescimento ficou em quase 

6%, quase o dobro da média geral. “O fato, 

por si, ilustra a importância das ações do 

Brazilian Footwear”, frisa Klein.

Para o biênio 2017-2018, a meta do 

programa é chegar a 172 empresas asso-

ciadas exportadoras – hoje esse número 

é de 160.

Brazilian Footwear

Em voga desde o ano 2000 e renovado 

a cada dois anos, o programa Brazilian 

Footwear foi determinante para a qualifica-

ção e pulverização das exportações brasi-

leiras de calçados, que tiveram um incre-

mento de 50% no número de destinos em 

16 anos - passando de 99 para 150 países.

 Para o ano de 2017, o Brazilian Footwear 

já tem uma agenda extensa, com partici-

pações programadas na Expo Riva Schuh 

e theMicam (Itália), IFLS e Colombiamoda 

(Colômbia), FN Platform (Estados Uni-

dos), além de uma ação comercial inova-

dora na China. No Brasil, o programa pro-

move o Projeto Comprador Vip, Projeto 

Imagem, o Fashion Bloggers, entre outros 

projetos que serão definidos ao longo do 

ano. São considerados mercados-alvo do 

programa para 2017-2018: França, Reino 

Unido, Estados Unidos, Colômbia, China/

Hong Kong e Emirados Árabes Unidos.

ABICALÇADOS RENOVA 
CONVÊNIO COM APEX-BRASIL

patentes  •  desenhos industriais  •  direitos autorais  •  marcas

Inteligência e proteção 
em propriedade intelectual 
no Brasil e no exterior 
há 60 anos

http://www.leao.adv.br
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Inverno 2017 nas 
páginas da Vogue 
Brazilian Footwear

PARA COMEÇAR O 
ANO COM O PÉ DIREITO

Das tradicionais botas de cano alto ao 

retorno do bico fino, a Vogue Brazilian 

Footwear traz 298 modelos de calçados 

que devem dar o tom do inverno 2017. 

Nesta edição, 63 marcas brasileiras apre-

sentam os lançamentos que prometem 

aquecer a temporada fria. Na matéria es-

pecial da publicação, os novos tempos já 

chegaram com o programa Future Foot-

wear. A versão em português da revista 

já está nas bancas, junto com a edição de 

janeiro da Vogue, e a versão em inglês co-

meça a circular, também neste mês, nas 

principais feiras de calçados do mundo.

A charmosa cidade italiana de 

Riva del Garda recebe, entre 

os dias 14 e 17 de janeiro, a Expo 

Riva Schuh, feira que irá contar com 

42 marcas de calçados. A participa-

ção nacional será viabilizada pelo 

Brazilian Footwear. Na mostra, as 

marcas brasileiras se juntarão a ou-

tras 1,5 mil grifes dos principais mer-

cados de calçados do mundo.

Para a analista de Promoção 

Comercial da Abicalçados, Ruísa 

Scheffel, que acompanhará a ação, 

o maior interesse das marcas brasi-

leiras na mostra italiana demonstra 

a boa expectativa do setor. “Em ja-

neiro passado tivemos 28 marcas. 

A disputa por espaço na Expo Riva 

Schuh é grande, assim como a ex-

pectativa”, avalia.

Oportunidade

Segundo Ruísa, a mostra é conhe-

cida pelo grande volume de nego-

ciações in loco e também é ideal 

para encontrar distribuidores. “Além 

disso, como o evento é bastante 

adiantado no calendário de feiras 

internacionais, é possível identifi-

car as principais tendências para o 

semestre e o que estará em alta no 

inverno europeu”, acrescenta, res-

saltando que, com isso, a feira per-

mite que os calçadistas testem suas 

coleções e ajustem às necessidades 

do mercado. 

No ano passado, a Expo Riva 

Schuh de janeiro gerou US$ 2,2 mi-

lhões na feira, com negócios alinha-

vados na ordem de US$ 19 milhões 

para a temporada. 

Participam da feira italiana, que 

lançará as coleções de outono-in-

verno para o Hemisfério Norte, as 

marcas Bibi, Klin, Werner, Andacco, 

Carrano, Madeira Brasil,  Verofato, 

Piccadilly, Lilybi, Pegada, Cecco-

nello, Vizzano, Beira Rio Conforto, 

Moleca, Molekinha, Modare Ultra-

conforto, Usaflex, Tabita, Pampili, 

Cravo & Canela, Jorge Bischoff, Lou-

cos & Santos, Ramarim, Comfortflex, 

Whoop, Stéphanie Classic, Sauter, 

Cristófoli, Azaleia, Dijean, Opanka, 

Boaonda, Cherry by Boaonda, Lais 

Romani, Suzana Santos, Renata Mel-

lo, Kildare, Ala, Zatz, Plugt, Crysalis e 

Sapatoterapia.

BRAZILIAN FOOTWEAR

http://www.braspress.com.br
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O ano de 2016 foi marcado por uma crise política que contaminou profundamente a eco-
nomia do País, fazendo com que o PIB encolhesse 3,4% engrossando o exército de brasi-
leiros desempregados, que já chegou a 12 milhões. Com queda em todos os indicadores 
domésticos, o que trouxe um pouco de alento, especialmente para os setores de manufa-
turados, caso do calçado, foram as exportações. Veja abaixo a retrospectiva setorial de 2016.

OS FATOS MAIS 
MARCANTES DO ANO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Abicalçados promove mais uma edição do evento 
Análise de Cenários, no Hotel Locanda, em Novo 
Hamburgo/RS. Na oportunidade, economista Marcos 
Lélis fala dos desafios para os próximos anos.
 
Assessor-executivo da Abicalçados, Igor
Hoelscher, representa a Abicalçados no Fórum 
Internacional do Calçado, ocorrido no dia 9 de 
junho, em Nova Iorque.
 
Acontecendo entre 11 e 14 e junho, Expo Riva Schuh, 
na Itália, gera US$ 2 milhões para as 23 marcas 
apoiadas pelo Brazilian Footwear. Negócios 
alinhavados chegam a US$ 26 milhões.

 

A 48ª edição da Francal, feira realizada nos 
pavilhões do Anhembi, em São Paulo, entre 26 e 
29 de junho, sinaliza retomada da confiança do 
setor. Abicalçados participa da mostra, por meio 
do Brazilian Footwear, com Projeto Comprador 
Vip, Projeto Imagem e Talk Shoe.
 
Paralelamente à Francal, a capital paulista recebe 
mais uma edição do Inspiramais. Evento aconteceu 
entre 27 e 28 de junho, no Shopping Frei Caneca.
 
Lançada a terceira edição do projeto Design na 
Pele, do CICB, que nesta edição tem o apoio da 
Abicalçados.
 
Bolívia implementa licenças não-automáticas para 
calçados e traz dor de cabeça aos brasileiros.

Brazilian Footwear realiza ação de imagem durante o 
Coachella Music and Arts Festival, na Califórnia. 
Evento ocorrido nos finais de semana entre 15 e 24 
de abril, tem como convidada a blogueira norte-ame-
ricana Olivia Lopez (Lust for Life).
 
Em parceria com a Fiergs, Abicalçados indica 14 marcas 
de calçados para participar do Encontro Internacional de 
Negócios da Moda, na sede da Federação, em Porto 
Alegre/RS.
 
Dia 10 marca o 10º Encontro das Câmaras de 
Calçados da América Latina, em Buenos Aires, na 
Argentina. Presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, representa indústria brasileira.
 
Associados ao Brazilian Footwear escolhem os alvos 
para o próximo biênio do programa. São eleitos: França, 
Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia, China/Hong 
Kong Emirados Árabes Unidos.
 
Entre 25 e 30 de abril, Brazilian Footwear traz ao 
Brasil o jornalista chinês Xiaobin He, da GQ China, 
por meio do Fashion Trip.
 
Presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, é um 
dos painelistas do 1º Fórum Econômico do Vale do 
Sinos, na Feevale, em Novo Hamburgo/RS. Evento foi 
realizado no dia 28 de abril.

Abicalçados entrega 4ª edição do Prêmio Direções, 
destacando casos de sucesso na indústria calçadista. 
Evento acontece no Espaço TAO, em Novo Hambur-
go/RS. Na oportunidade também é empossado o 
novo Conselho Deliberativo da entidade, conduzido 
por Rosnei da Silva no triênio 2016/2019. 

Renovado o direito antidumping aplicado contra o 
calçado chinês. Sobretaxa passa a ser de US$ 10,22 
por calçado importado da China. Medida tem 
validade de cinco anos. 

A 40ª edição da Fimec, feira de máquinas, 
curtumes e componentes, acontece entre os dias 
15 e 17 de março, em Novo Hamburgo/RS. 
Abicalçados apresenta o SOLA durante o evento.
 
O Brazilian Footwear promove missão comercial à 
China, onde apoia a participação de 11 marcas na 
CHIC, em Xangai, entre 16 e 18 de março. Negócios 
in loco chegam a US$ 1,3 milhão.

Lançado o Relatório Anual da Abicalçados.

O SICC, feira calçadista de Gramado/RS, ocorre 
entre os dias 23 e 25 de maio. Abicalçados 
participa do evento com o Projeto Comprador 
Vip, que na oportunidade trouxe compradores do 
grupo Falabella da Argentina.
 
A primeira Missão de Prospecção nos Emirados 
Árabes Unidos define estratégia que será adotada 
no mercado. Viagem realizada entre 22 e 26 de 
maio, contou com reuniões de negócios em Dubai 
e Abu Dabhi.
 
Sob o tema Comunicação na Era do Instantâneo, 
Abicalçados realiza 20ª edição do SNIC, na 
Unisinos, em São Leopoldo/RS, no dia 31 de maio.

A Couromoda abre o calendário de feiras 
brasileiras, lançando as coleções de outono-in-
verno de mais de mil marcas de calçados no 
Expo Center Norte, em São Paulo/SP. Negocia-
ções internacionais, embaladas pelo câmbio, são 
destaque na feira, que teve, mais uma vez, a 
participação institucional da Abicalçados, por 
meio do Brazilian Footwear, com o Projeto 
Comprador Vip, o Projeto Imagem e o Talk Shoe.
 
Nos dias 11 e 12 de janeiro acontece o Inspiramais, 
no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, 
na capital paulista. Evento apresenta mais de 600 
novidades desenvolvidas para a indústria da moda.
 
A primeira feira internacional do ano, Expo Riva 
Schuh, na Itália, tem 28 marcas apoiadas pelo 
Brazilian Footwear. Feira ocorrida entre os dias 16 
e 19 de janeiro, tem US$ 2,2 milhões em vendas 
fechadas in loco, com previsão de US$ 19 milhões 
somando os negócios alinhavados no evento.
 
Abicalçados apresenta novo site institucional, com 
destaque para serviços oferecidos pela entidade e e 
áreas específicas para cada ação.

As 25 marcas brasileiras apoiadas pelo Brazilian 
Footwear na GDS, na Alemanha, realizam quase 
US$ 4 milhões em negócios. Vendas alinhavadas 
no evento chegam a US$ 11,8 milhões.
 
A 33ª edição da IFLS, na Colômbia, realizada 
entre 2 e 4 de fevereiro, gera US$ 1,24 milhão 
para as 28 marcas brasileiras participantes 
apoiadas pelo Brazilian Footwear. Negócios 
alinhavados chegam a US$ 18 milhões.
 
Ocorrida entre 14 e 17 de fevereiro, a theMicam, 
na Itália, gera US$ 10,8 milhões para as 69 marcas 
brasileiras apoiadas pelo Brazilian Footwear. 
Negócios alinhavados chegam a US$ 25,6 
milhões.
 
Trinta e três marcas apoiadas pelo Brazilian 
Footwear na FN Platform, feira ocorrida nos 
Estados Unidos entre 16 e 18 de fevereiro, 
fecham US$ 1,38 milhão em vendas in loco. 
Negócios alinhavados chegam a US$ 7 milhões.
  
No dia 25, Abicalçados recebe a apresentação do 
maior evento do varejo mundial, o NRF Big Show. 
Evento é conduzido pela WT Agência, que 
participou do encontro em Nova Iorque.

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

No dia 8 de novembro, representantes da Abicalça-
dos participam de audiência com o Presidente da 
República Michel Temer, em Brasília/DF. Na pauta, 
assuntos do setor, e a entrega de pares de calçados 
brasileiros para o líder do executivo e sua família
 
No dia 18 de novembro, Abicalçados entrega o 
prêmio do FF Enterprise, na sede da entidade.
 
A Zero Grau, feira de calçados e acessórios realizada 
em Gramado/RS, entre os dias 21 e 23 de novembro 
de 2016, sedia mais uma edição do Projeto 
Comprador Vip, que nesta edição trouxe comprado-
res da Km Trading, dos Emirados Árabes Unidos. 
Projeto gera US$ 1 milhão para calçadistas.

Abicalçados, em parceria com Assintecal, CICB, 
Abrameq, IBTeC e Senai, lançam o programa 
Future Footwear, que tem como objetivo 
implementar os conceitos de manufatura 
avançada no setor de calçados. Evento acontece 
no dia 24, na sede do Grupo Priority, em Ivoti/RS.
 
Programa Origem Sustentável, da Abicalçados e 
Assintecal, é destaque internacional na terceira 
edição do Prêmio Latinoamerica Verde. Premiação 
foi entregue no Equador, em evento realizado nos 
dias 23 e 25 de agosto.
 
Abicalçados promove o Workshop de Media 
Training para profissionais de vendas e relaciona-
mento no exterior. Encontro acontece nos dias 25 e 
26 de agosto, na sede da entidade.
 
No dia 30 de agosto é publicada a norma que 
autoriza a exportação temporária (amostras), o Ata 
Carnet.
 
Moda Co, evento de cocriação desenvolvido pela 
Abicalçados e Apex-Brasil, premia designers que 
trouxeram as soluções mais criativas para as 
marcas participantes: Grendene Kids, Zaxy, 
Werner, Usthemp, Perlatto e Plugt.
 
FN Platform, feira realizada nos Estados Unidos, 
gera US$ 1,3 milhão em negócios imediatos e uma 
previsão de US$ 6,8 milhões em negócios 
alinhavados. A participação de 30 marcas brasileiras 
é viabilizada por meio do Brazilian Footwear.

Abicalçados apoia ação Desafio de Automação, na 
Mercopar, feira realizada em Caxias do Sul/RS, nos 
dias 4 a 7 de outubro.
 
Sob mentoria do estilista Dudu Bertholini, quinta 
edição da Maratona MUDE celebra o design 
brasileiro no BarraShoppingSul, em Porto 
Alegre/RS. Evento realizado pela Abicalçados 
aconteceu nos dias 14 e 15 de outubro.

 

Abicalçados promove as primeiras ações do Future 
Footwear durante a Semana do Calçado, em Novo 
Hamburgo/RS. No evento, realizado entre os dias 17 
e 20 de outubro, a entidade realiza o FF Exchange e 
FF Meeting.
 
No dia 25 de outubro, representantes da Abicalça-
dos participam de audiência com o ministro da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos 
Pereira, em Porto Alegre/RS. Na pauta estão os 
movimentos protecionistas contra as importações 
brasileiras de calçados realizados em países da 
América do Sul.
 
Abicalçados realiza mais uma edição do Workshop 
Análise de Cenários, em Novo Hamburgo/RS. Evento 
conduzido pelo economista Marcos Lélis acontece 
no dia 13 de outubro.
 
Brazilian Footwear promove participação de 12 
marcas brasileiras na feira chinesa CHIC, entre 11 
e 13 de agosto. Evento gera US$ 90 mil em 
negócios imediatos e expectativa de outros US$ 
493 mil em negócios alinhavados.
 
Entre os dias 24 e 28 de outubro, o Brazilian 
Footwear promove mais uma edição do Fashion 
Bloggers, nesta oportunidade com a blogueira 
chinesa Patty.

A Abicalçados recebeu, no dia 8 de 
dezembro, a segunda rodada do  
FF Meeting, encontro que tem o 
objetivo de discutir a implantação 
dos conceitos da Indústria 4.0 na 
cadeia coureiro-calçadista. Evento 
é realizado na sede da entidade.
 
Sebrae/RS apresentou no dia 6, na 
sede da Abicalçados, os resultados 
do projeto Desenvolver o Arranajo 
Produtivo do Setor Calçadista, 
apoiado pela Abicalçados.
 
No dia 16 de dezembro é anuncia-
da a renovação do programa 
Brazilian Footwear para o biênio 
2017-2018

Entre 26 e 28 de julho e 2 e 4 de agosto, o Brazilian 
Footwear promove a participação de 30 marcas de 
calçados nas feiras colombianas Colombiamoda e 
IFLS. Negócios alinhavados em ambas chegam a 
US$ 11 milhões.
 
A feira alemã GDS, ocorrida entre 26 e 28 de 
julho, gera quase US$ 7 milhões em vendas in 
loco e outros US$ 25 milhões em negócios 
alinhavados. A participação das 22 marcas 
brasileiras é promovida pelo Brazilian Footwear.

A participação de 63 marcas brasileiras na feira 
italiana theMicam gera US$ 11,3 milhões em 
negócios imediatos. As vendas programadas 
durante o evento chegam a US$ 43 milhões. A 
participação nacional é viabilizada pelo 
Brazilian Footwear.

Abicalçados lança o Relatório Setorial da Indústria 
de Calçados – Brasil 2016, com dados do setor 
calçadista nacional.
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RETROSPECTIVA 2016

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Abicalçados promove mais uma edição do evento 
Análise de Cenários, no Hotel Locanda, em Novo 
Hamburgo/RS. Na oportunidade, economista Marcos 
Lélis fala dos desafios para os próximos anos.
 
Assessor-executivo da Abicalçados, Igor
Hoelscher, representa a Abicalçados no Fórum 
Internacional do Calçado, ocorrido no dia 9 de 
junho, em Nova Iorque.
 
Acontecendo entre 11 e 14 e junho, Expo Riva Schuh, 
na Itália, gera US$ 2 milhões para as 23 marcas 
apoiadas pelo Brazilian Footwear. Negócios 
alinhavados chegam a US$ 26 milhões.

 

A 48ª edição da Francal, feira realizada nos 
pavilhões do Anhembi, em São Paulo, entre 26 e 
29 de junho, sinaliza retomada da confiança do 
setor. Abicalçados participa da mostra, por meio 
do Brazilian Footwear, com Projeto Comprador 
Vip, Projeto Imagem e Talk Shoe.
 
Paralelamente à Francal, a capital paulista recebe 
mais uma edição do Inspiramais. Evento aconteceu 
entre 27 e 28 de junho, no Shopping Frei Caneca.
 
Lançada a terceira edição do projeto Design na 
Pele, do CICB, que nesta edição tem o apoio da 
Abicalçados.
 
Bolívia implementa licenças não-automáticas para 
calçados e traz dor de cabeça aos brasileiros.

Brazilian Footwear realiza ação de imagem durante o 
Coachella Music and Arts Festival, na Califórnia. 
Evento ocorrido nos finais de semana entre 15 e 24 
de abril, tem como convidada a blogueira norte-ame-
ricana Olivia Lopez (Lust for Life).
 
Em parceria com a Fiergs, Abicalçados indica 14 marcas 
de calçados para participar do Encontro Internacional de 
Negócios da Moda, na sede da Federação, em Porto 
Alegre/RS.
 
Dia 10 marca o 10º Encontro das Câmaras de 
Calçados da América Latina, em Buenos Aires, na 
Argentina. Presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, representa indústria brasileira.
 
Associados ao Brazilian Footwear escolhem os alvos 
para o próximo biênio do programa. São eleitos: França, 
Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia, China/Hong 
Kong Emirados Árabes Unidos.
 
Entre 25 e 30 de abril, Brazilian Footwear traz ao 
Brasil o jornalista chinês Xiaobin He, da GQ China, 
por meio do Fashion Trip.
 
Presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, é um 
dos painelistas do 1º Fórum Econômico do Vale do 
Sinos, na Feevale, em Novo Hamburgo/RS. Evento foi 
realizado no dia 28 de abril.

Abicalçados entrega 4ª edição do Prêmio Direções, 
destacando casos de sucesso na indústria calçadista. 
Evento acontece no Espaço TAO, em Novo Hambur-
go/RS. Na oportunidade também é empossado o 
novo Conselho Deliberativo da entidade, conduzido 
por Rosnei da Silva no triênio 2016/2019. 

Renovado o direito antidumping aplicado contra o 
calçado chinês. Sobretaxa passa a ser de US$ 10,22 
por calçado importado da China. Medida tem 
validade de cinco anos. 

A 40ª edição da Fimec, feira de máquinas, 
curtumes e componentes, acontece entre os dias 
15 e 17 de março, em Novo Hamburgo/RS. 
Abicalçados apresenta o SOLA durante o evento.
 
O Brazilian Footwear promove missão comercial à 
China, onde apoia a participação de 11 marcas na 
CHIC, em Xangai, entre 16 e 18 de março. Negócios 
in loco chegam a US$ 1,3 milhão.

Lançado o Relatório Anual da Abicalçados.

O SICC, feira calçadista de Gramado/RS, ocorre 
entre os dias 23 e 25 de maio. Abicalçados 
participa do evento com o Projeto Comprador 
Vip, que na oportunidade trouxe compradores do 
grupo Falabella da Argentina.
 
A primeira Missão de Prospecção nos Emirados 
Árabes Unidos define estratégia que será adotada 
no mercado. Viagem realizada entre 22 e 26 de 
maio, contou com reuniões de negócios em Dubai 
e Abu Dabhi.
 
Sob o tema Comunicação na Era do Instantâneo, 
Abicalçados realiza 20ª edição do SNIC, na 
Unisinos, em São Leopoldo/RS, no dia 31 de maio.

A Couromoda abre o calendário de feiras 
brasileiras, lançando as coleções de outono-in-
verno de mais de mil marcas de calçados no 
Expo Center Norte, em São Paulo/SP. Negocia-
ções internacionais, embaladas pelo câmbio, são 
destaque na feira, que teve, mais uma vez, a 
participação institucional da Abicalçados, por 
meio do Brazilian Footwear, com o Projeto 
Comprador Vip, o Projeto Imagem e o Talk Shoe.
 
Nos dias 11 e 12 de janeiro acontece o Inspiramais, 
no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, 
na capital paulista. Evento apresenta mais de 600 
novidades desenvolvidas para a indústria da moda.
 
A primeira feira internacional do ano, Expo Riva 
Schuh, na Itália, tem 28 marcas apoiadas pelo 
Brazilian Footwear. Feira ocorrida entre os dias 16 
e 19 de janeiro, tem US$ 2,2 milhões em vendas 
fechadas in loco, com previsão de US$ 19 milhões 
somando os negócios alinhavados no evento.
 
Abicalçados apresenta novo site institucional, com 
destaque para serviços oferecidos pela entidade e e 
áreas específicas para cada ação.

As 25 marcas brasileiras apoiadas pelo Brazilian 
Footwear na GDS, na Alemanha, realizam quase 
US$ 4 milhões em negócios. Vendas alinhavadas 
no evento chegam a US$ 11,8 milhões.
 
A 33ª edição da IFLS, na Colômbia, realizada 
entre 2 e 4 de fevereiro, gera US$ 1,24 milhão 
para as 28 marcas brasileiras participantes 
apoiadas pelo Brazilian Footwear. Negócios 
alinhavados chegam a US$ 18 milhões.
 
Ocorrida entre 14 e 17 de fevereiro, a theMicam, 
na Itália, gera US$ 10,8 milhões para as 69 marcas 
brasileiras apoiadas pelo Brazilian Footwear. 
Negócios alinhavados chegam a US$ 25,6 
milhões.
 
Trinta e três marcas apoiadas pelo Brazilian 
Footwear na FN Platform, feira ocorrida nos 
Estados Unidos entre 16 e 18 de fevereiro, 
fecham US$ 1,38 milhão em vendas in loco. 
Negócios alinhavados chegam a US$ 7 milhões.
  
No dia 25, Abicalçados recebe a apresentação do 
maior evento do varejo mundial, o NRF Big Show. 
Evento é conduzido pela WT Agência, que 
participou do encontro em Nova Iorque.

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

No dia 8 de novembro, representantes da Abicalça-
dos participam de audiência com o Presidente da 
República Michel Temer, em Brasília/DF. Na pauta, 
assuntos do setor, e a entrega de pares de calçados 
brasileiros para o líder do executivo e sua família
 
No dia 18 de novembro, Abicalçados entrega o 
prêmio do FF Enterprise, na sede da entidade.
 
A Zero Grau, feira de calçados e acessórios realizada 
em Gramado/RS, entre os dias 21 e 23 de novembro 
de 2016, sedia mais uma edição do Projeto 
Comprador Vip, que nesta edição trouxe comprado-
res da Km Trading, dos Emirados Árabes Unidos. 
Projeto gera US$ 1 milhão para calçadistas.

Abicalçados, em parceria com Assintecal, CICB, 
Abrameq, IBTeC e Senai, lançam o programa 
Future Footwear, que tem como objetivo 
implementar os conceitos de manufatura 
avançada no setor de calçados. Evento acontece 
no dia 24, na sede do Grupo Priority, em Ivoti/RS.
 
Programa Origem Sustentável, da Abicalçados e 
Assintecal, é destaque internacional na terceira 
edição do Prêmio Latinoamerica Verde. Premiação 
foi entregue no Equador, em evento realizado nos 
dias 23 e 25 de agosto.
 
Abicalçados promove o Workshop de Media 
Training para profissionais de vendas e relaciona-
mento no exterior. Encontro acontece nos dias 25 e 
26 de agosto, na sede da entidade.
 
No dia 30 de agosto é publicada a norma que 
autoriza a exportação temporária (amostras), o Ata 
Carnet.
 
Moda Co, evento de cocriação desenvolvido pela 
Abicalçados e Apex-Brasil, premia designers que 
trouxeram as soluções mais criativas para as 
marcas participantes: Grendene Kids, Zaxy, 
Werner, Usthemp, Perlatto e Plugt.
 
FN Platform, feira realizada nos Estados Unidos, 
gera US$ 1,3 milhão em negócios imediatos e uma 
previsão de US$ 6,8 milhões em negócios 
alinhavados. A participação de 30 marcas brasileiras 
é viabilizada por meio do Brazilian Footwear.

Abicalçados apoia ação Desafio de Automação, na 
Mercopar, feira realizada em Caxias do Sul/RS, nos 
dias 4 a 7 de outubro.
 
Sob mentoria do estilista Dudu Bertholini, quinta 
edição da Maratona MUDE celebra o design 
brasileiro no BarraShoppingSul, em Porto 
Alegre/RS. Evento realizado pela Abicalçados 
aconteceu nos dias 14 e 15 de outubro.

 

Abicalçados promove as primeiras ações do Future 
Footwear durante a Semana do Calçado, em Novo 
Hamburgo/RS. No evento, realizado entre os dias 17 
e 20 de outubro, a entidade realiza o FF Exchange e 
FF Meeting.
 
No dia 25 de outubro, representantes da Abicalça-
dos participam de audiência com o ministro da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos 
Pereira, em Porto Alegre/RS. Na pauta estão os 
movimentos protecionistas contra as importações 
brasileiras de calçados realizados em países da 
América do Sul.
 
Abicalçados realiza mais uma edição do Workshop 
Análise de Cenários, em Novo Hamburgo/RS. Evento 
conduzido pelo economista Marcos Lélis acontece 
no dia 13 de outubro.
 
Brazilian Footwear promove participação de 12 
marcas brasileiras na feira chinesa CHIC, entre 11 
e 13 de agosto. Evento gera US$ 90 mil em 
negócios imediatos e expectativa de outros US$ 
493 mil em negócios alinhavados.
 
Entre os dias 24 e 28 de outubro, o Brazilian 
Footwear promove mais uma edição do Fashion 
Bloggers, nesta oportunidade com a blogueira 
chinesa Patty.

A Abicalçados recebeu, no dia 8 de 
dezembro, a segunda rodada do  
FF Meeting, encontro que tem o 
objetivo de discutir a implantação 
dos conceitos da Indústria 4.0 na 
cadeia coureiro-calçadista. Evento 
é realizado na sede da entidade.
 
Sebrae/RS apresentou no dia 6, na 
sede da Abicalçados, os resultados 
do projeto Desenvolver o Arranajo 
Produtivo do Setor Calçadista, 
apoiado pela Abicalçados.
 
No dia 16 de dezembro é anuncia-
da a renovação do programa 
Brazilian Footwear para o biênio 
2017-2018

Entre 26 e 28 de julho e 2 e 4 de agosto, o Brazilian 
Footwear promove a participação de 30 marcas de 
calçados nas feiras colombianas Colombiamoda e 
IFLS. Negócios alinhavados em ambas chegam a 
US$ 11 milhões.
 
A feira alemã GDS, ocorrida entre 26 e 28 de 
julho, gera quase US$ 7 milhões em vendas in 
loco e outros US$ 25 milhões em negócios 
alinhavados. A participação das 22 marcas 
brasileiras é promovida pelo Brazilian Footwear.

A participação de 63 marcas brasileiras na feira 
italiana theMicam gera US$ 11,3 milhões em 
negócios imediatos. As vendas programadas 
durante o evento chegam a US$ 43 milhões. A 
participação nacional é viabilizada pelo 
Brazilian Footwear.

Abicalçados lança o Relatório Setorial da Indústria 
de Calçados – Brasil 2016, com dados do setor 
calçadista nacional.
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SEBRAE APRESENTA RESULTADOS PARA CALÇADISTAS

Abicalçados participa de encontro com presidente Michel Temer 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) do Rio Grande do Sul, mais es-

pecificamente das regiões dos Vales do Sinos e Paranhana, 

apresentou no último dia 6 de dezembro, na sede da Abical-

çados, em Novo Hamburgo/RS, os resultados dos projetos 

para o setor calçadista ao longo de 2016. Na oportunidade, 

os gestores Carolina Rostirolla e Maico Fernandes conduzi-

ram as apresentações dos projetos Desenvolver o Arranjo 

Produtivo do Calçado e Indústria Criativa, respectivamente.

 Segundo Carolina, em 2016, a lucratividade das uni-

dades de fornecimento atendidas pelo programa ficou 

bem acima da meta, chegando a 12,53%. Para efeito de 

comparação, Carolina destacou que a média do mercado 

ficou em 1,75% no período. Outro resultado que chamou 

a atenção foi o de retrabalho. Nas unidades participan-

tes o índice ficou em apenas 0,39%, enquanto a média 

do mercado ficou em 11,34%. A produtividade também 

foi muito superior nas unidades participantes do projeto, 

chegando a R$ 2.764,00 por colaborador, enquanto a mé-

dia do mercado ficou em R$ 1.525,00.

Os resultados foram alcançados por meio de consulto-

rias que levaram em consideração indicadores elaborados 

pelo Sebrae. “Ao longo do ano, realizamos consultorias em 

processo produtivo, gestão, para prospecção de mercado, e 

oficinas variadas, especialmente a Troca Rápida de Modelos”, 

disse, ressaltando que os gastos gerais também tiveram re-

dução significativa nas empresas participantes.

 

Indústria Criativa

Com o objetivo de promover o desenvolvimento da indús-

tria da Moda, outro pilar do Sebrae no Rio Grande do Sul é 

o programa Indústria Criativa, conduzido pelo gestor Mai-

co Fernandes.  Segundo ele, 48 empresas já participam do 

projeto, que termina o seu primeiro ano de execução em 

dezembro. Entre os principais resultados, estão o aumento 

do faturamento das empresas participantes, que ficou em 

17,1%, número que na média do mercado caiu 24,5%. Já a 

lucratividade  teve alta de 11,4%, bem acima da média do 

mercado, que ficou em 5,7%. Segundo Fernandes, os indica-

dores foram alcançados devido aos focos programáticos do 

projeto, que levou em consideração a modelagem de ne-

gócios, o reposicionamento de marca, o processo criativo, o 

desenvolvimento de novos produtos, a presença digital e a 

promoção comercial.

Ambos os projetos estão abertos para empresas inte-

ressadas. O contato pode ser realizado com Carolina Rosti-

rolla ou Maico Fernandes pelo telefone (51) 3037-5222.

Com o objetivo de frisar a importância do setor calçadista 

para a economia nacional, uma comitiva da Abicalçados lide-

rada pelos seus presidentes do Conselho e Executivo, Rosnei 

Alfredo e Heitor Klein, e composta por empresários dos prin-

cipais polos calçadistas brasileiros, foi ao encontro do presi-

dente Michel Temer na tarde do dia 8 de novembro de 2016.  

Segundo Klein, a reunião foi produtiva. “Na oportunidade, 

destacamos que o setor calçadista brasileiro, composto por 

quase oito mil empresas que geram diretamente mais de 300 

mil postos, fora os indiretos no varejo, pode dar uma resposta 

rápida e ajudar o Brasil na saída para a crise econômica”, res-

saltou o dirigente, acrescentando que, para isso, é preciso ter 

condições melhores de competitividade no mercado interno 

e no exterior. O presidente Temer agradeceu a visita e ressal-

tou que dará as condições possíveis para uma recuperação 

rápida não somente do setor calçadista, mas da indústria em 

geral. “Fico feliz com a visita da Abicalçados e com a apresen-

tação de números e condições que dão a segurança de que é 

um segmento que tem potencial de reação”, afirmou Temer.

 No final do encontro, o executivo da Abicalçados fez a 

entrega de pares de calçados para o presidente da República e 

a sua família, relembrando o caso que teve grande repercussão 

na imprensa nacional em setembro passado, quando o líder do 

executivo, em viagem a China para reunião do G20, precisou 

comprar um par no mercado local. “Houve uma repercussão 

muito grande na época, no meu ponto de vista exagerada. O 

caso não gerou mal-estar algum, até porque é a coisa mais 

normal do mundo. Eu quando viajo para o exterior não costu-

mo comprar sapatos, mas o Presidente disse que precisou de 

um par devido a uma emergência”, comentou Klein.

7229 - Talk Shoe Couromoda | Anúncio.indd   1 24/11/16   14:40

ABINOTÍCIAS

http://www.talkshoe.com.br
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Exportações de calçados: 
recuperação na reta final do ano
Se o mercado interno brasileiro não ajudou 

os calçadistas ao longo de 2016, o mesmo 

não se pode dizer dos compradores além-

-fronteiras. Com um câmbio favorável na 

maior parte do ano, apesar da instabilida-

de, os calçadistas fecharam 2016 somando 

126,17 milhões de pares embarcados que ge-

raram US$ 999 milhões, números superiores 

tanto em volume (1,7%) quanto em dólares 

(4%) no comparativo com 2015.

 Segundo o presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, o último trimestre de 

2016 alavancou os números das exportações 

do setor. “Vínhamos registrando incremento 

dos embarques desde agosto, com as vendas 

das coleções de primavera-verão, mas foi a 

partir de outubro que registramos os incre-

mentos mais significativos”, explica. Somente 

em dezembro foram embarcados 18 milhões 

de pares que geraram US$ 128 milhões, nú-

mero 52% maior do que o registro de novem-

bro e 7% superior que o mesmo mês de 2015.

O principal destino de 2016 foram os 

Estados Unidos, país que importou 13,24 mi-

lhões de pares por US$ 221,36 milhões, 15,4% 

mais do que em 2015. O segundo destino se-

guiu sendo a Argentina. No ano passado, os 

hermanos compraram 9,48 milhões de pares 

por US$ 111,6 milhões, 65,4% mais do que em 

2015. O terceiro destino do ano foi a França 

(9 milhões de pares por US$ 56 milhões, 2,1% 

mais do que em 2015) e o quarto o Paraguai 

(14,53 milhões de pares por US$ 47,43 mi-

lhões, 4,7% mais do que no período anterior). 

O ano de 2016 também foi marcado pela 

queda nas importações de calçados. No to-

tal entraram no Brasil 22,74 milhões de pares 

pelos quais foram pagos US$ 343,7 milhões. 

Os números são inferiores tanto em volume 

(-31,6%) quanto em dólares (-28,5%) no com-

parativo com 2015. 

Em partes de calçados – cabedais, solas, 

saltos, palmilhas etc – a importação também 

foi menor do que em 2015. No ano passado, 

entraram no Brasil o equivalente a US$ 41 mi-

lhões desses materiais, 28,6% menos do que 

em 2015. As principais origens foram China, 

Paraguai e Vietnã.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - DEZ 2015: US$ 370 MILHÕES

JAN - DEZ 2016: US$ 436 MILHÕES

VARIAÇÃO:  17,8%

CE
CEARÁ

JAN - DEZ 2015: US$ 263 MILHÕES

JAN - DEZ 2016: US$ 270,77 MILHÕES

VARIAÇÃO: 3%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - DEZ 2015: US$ 122,6 MILHÕES

JAN - DEZ 2016: US$ 107,74 MILHÕES

VARIAÇÃO: -12,1%

VARIAÇÃO: 4% 

JAN - DEZ 2015:
 US$ 999 MILHÕES US$ 960,4 MILHÕES

JAN - DEZ 2016:

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

VIETNÃ
JAN - DEZ 2015: US$ 260,52 MILHÕES

JAN - DEZ 2016: US$ 190,1 MILHÕES

VARIAÇÃO: -27%

INDONÉSIA
JAN - DEZ 2015: US$ 116 MILHÕES

JAN - DEZ 2016: US$ 73,2 MILHÕES

VARIAÇÃO: -36,9%

CHINA

TOTAL

JAN - DEZ 2015: US$ 45,9 MILHÕES

JAN - DEZ 2016: US$ 35,85 MILHÕES

VARIAÇÃO: -21,9%

VARIAÇÃO: -28,5%  

JAN - DEZ 2015:
 US$ 343,7 MILHÕES US$ 481 MILHÕES

JAN - DEZ 2016:

BALANÇA COMERCIAL

www.totalexpress.com.br
relacionamento@totalexpress.com.br
(11) 3789-1777

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Capacidade para 
processar até 350 
mil encomendas por dia 

Marketing Total Express | Grupo Abril

Encomendas 100% 
rastreadas e atendimento 
customizado ao embarcador

E-COMMERCE AGORA É TOTAL

Presente em todo
o território nacional

Atendimento aos
principais e-commerces

de calçados, bolsas
e vestuário do Brasil

Traga suas encomendas para a Total Express, a maior
empresa privada de logística e distribuição do país.

http://www.totalexpress.com.br
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GALERIA

MODA BRASILEIRA PELO OLHAR CHINÊS
Dez marcas brasileiras 

participaram de um editorial 

de moda produzido pela 

blogueira chinesa Patty, que 

esteve no Brasil para parti-

cipar do Fashion Bloggers. 

As imagens foram clicadas 

na casa do arquiteto Manoel 

Coelho e pelas ruas e pontos 

turísticos da capital parana-

ense. O resultado da ação, 

promovida pelo Brazilian 

Footwear entre os dias 24 e 

28 outubro em Curitiba/PR, 

pode ser conferido abaixo:

Zaxy

Ipanema

Jorge Bischoff

Cravo & Canela Raphaella Booz Andacco AmazonasCorso Como

TabitaVicenza

http://www.fimec.com.br

