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PRÊMIO DIREÇÕES INSCREVE ATÉ 
O DIA 24 DE FEVEREIRO

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
AUMENTAM 4% EM 2016

ABI ENTREVISTA O GESTOR DE 
PROJETOS DA ABICALÇADOS

Depois de três meses consecutivos de queda, o Índice de 

Confiança do Empresário Industrial aumentou 2,1 pontos 

em janeiro na comparação com dezembro e alcançou 50,1 

pontos. Com isso, o indicador, que ficou praticamente sobre 

a linha divisória que separa a confiança da falta de confian-

ça, está 13,6 pontos acima do registrado em janeiro de 2016, 

mas continua abaixo da média histórica, de 54,1 pontos. As 

informações são da pesquisa divulgada pela CNI. Os indi-

cadores da pesquisa variam de zero a cem pontos. Quan-

do estão acima de 50 pontos mostram que os empresários 

estão confiantes. A confiança melhorou especialmente nas 

grandes empresas, segmento em que o índice alcançou 52,7 

pontos. Embora tenha aumentado em relação a dezembro, 

o indicador continua abaixo dos 50 pontos nas pequenas e 

nas médias empresas. Nas pequenas, passou de 44,4 pontos 

em dezembro para 46,3 pontos em janeiro e, nas médias, su-

biu de 46,7 pontos para 48,6 pontos.  Esta edição da pesquisa 

ouviu 2.791 empresas em todo o País.

TRUMP E O CALÇADO 
BRASILEIRO

CONFIANÇA DO 
EMPRESÁRIO MELHORA 

BRAZILIANFOOTWEAR.COM 
EM CRESCIMENTO

O polêmico presidente norte-americano Donald Trump tem 

provocado reações distintas por suas posições. Na econo-

mia, a volta do protecionismo é uma ameaça que cada vez 

mais se faz cumprir. O anúncio mais recente foi da saída do 

país da TPP, um tratado internacional de 11 países responsá-

veis por 40% do PIB mundial. Na época do anúncio, especia-

listas da FGV, ressaltaram que a parceria poderia encolher as 

exportações brasileiras em até 2,7%, cenário que considera a 

eliminação das taxas de importações e de pelo menos 50% 

das barreiras não tarifárias existentes. “Desta forma, podemos 

dizer que essa atitude do presidente Trump pode ser positiva 

para a indústria de calçados”, destaca o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor Klein. O executivo acrescentou que a 

TPP teria enorme impacto na configuração do comércio in-

ternacional do setor, especialmente porque o principal mer-

cado para o calçado brasileiro, os Estados Unidos, liberariam 

as taxas de importações de todos os países signatários, in-

clusive o Vietnã e o México, grandes produtores de calçados.

A Vitrine Virtual do Brazilian Footwear, lançada em se-

tembro de 2015, está em franco crescimento. Já são 56 

marcas nacionais ativas e 1,2 mil compradores de 100 

países cadastrados. Conforme relatório da Abicalçados, a 

maior parte dos usuários são dos Estados Unidos, Reino 

Unido, Itália e Colômbia. A plataforma virtual B2B funcio-

na no site www.brazilianfootwear.com, onde iniciam as 

negociações entre o comprador e a indústria calçadista 

brasileira. A coordenadora de Promoção Comercial da 

Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, explica que as marcas 

participantes recebem login e senha e podem persona-

lizar e atualizar sua página na Vitrine Virtual a qualquer 

momento. Já os compradores interessados em conferir os 

calçados disponíveis se cadastram na plataforma e devem 

solicitar autorização à cada marca para visualizar as infor-

mações completas da empresa e seus produtos. Em con-

trapartida a marca recebe as informações completas dos 

compradores. Saiba mais: www.brazilianfootwear.com

Feira, ocorrida entre 15 e 18 de janeiro, deve ser o início da 
retomada nas vendas. Página 3
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ANIMAM 
CALÇADISTAS
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Se, como bem diz o ditado popular, “mar calmo nunca fez bom 

marinheiro”, também é preciso dizer que tudo fica mais fácil 

com uma bússola, com um norte para dar direção ao navega-

dor. O marinheiro é o calçadista, o mar é a turbulenta e instável 

economia nacional, que ao longo do ano passado fez com que 

as vendas encolhessem mais de duas casas decimais. Na nos-

sa percepção, enquanto representantes de um parque fabril de 

mais de 7,7 mil fábricas que geram 300 mil postos de trabalhos 

de forma direta, chegou a hora de parar de esperar a solução dos 

governos, que desde a década de 80 – mais acentuadamente 

nos anos recentes - permitiu um gradativo processo de desin-

dustrialização no País. Aqui um parêntese para ilustrar o dado: 

desde a década de 80, a queda da participação da indústria no 

PIB nacional caiu de mais de 20% para menos de 10%.

Mas não é disso que vamos tratar aqui, esse preâmbulo ser-

ve apenas para situar o quão violento é o mar em que estamos 

navegando e o quão importante é ter uma bússola, um norte 

a seguir. Neste mar turbulento da economia nacional, medidas 

proativas por parte das empresas são essenciais para a sobrevi-

vência e desenvolvimento do setor através de novos modelos 

produtivos, novos produtos e novos modelos de negócios.

O Prêmio Direções Abicalçados, lançado em 2013, por 

ocasião dos 30 anos da entidade calçadista, é um exemplo de 

ação bem sucedida neste sentido.

Nas quatro edições realizadas foram mais de 40 cases pre-

miados, de empresas que apresentaram soluções criativas para 

problemas comuns à indústria, tornando-se referências positi-

vas para o desenvolvimento do setor. 

Para 2017, o Prêmio Direções está com inscrições abertas – e 

gratuitas – até o dia 24 de fevereiro, sendo que as empresas as-

sociadas da Abicalçados ainda receberão uma assessoria externa 

para a redação do case. Ou seja, é só explicar a prática que deve 

ser destacada, sem custos. Nesta edição, serão premiadas as me-

lhores práticas nas categorias Gestão Industrial, Marketing, Design, 

Sustentabilidade e Internacionalização, além do jornalista com a 

melhor matéria setorial escrita ao longo do ano passado.

Utilizo esse breve espaço para chamar as empresas ao en-

gajamento no Prêmio Direções e deixar a mensagem de que só 

seremos realmente fortes quando estivermos unidos em prol 

do setor, apresentando referências de sucesso que podem ser 

seguidas por outras empresas, deixando a concorrência em se-

gundo plano para trabalhar de forma cooperada em busca do 

bem comum. Afinal, o setor calçadista nacional não será forte 

com uma ou duas grandes empresas, ele só será realmente po-

deroso e mais resistente às crises quando puder contar uma 

um exército de boas e inovadoras empresas, independente dos 

portes. Leia a matéria completa do Prêmio Direções na página 

5 deste informativo.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Em busca de referências para seguir adiante

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Calçadistas projetam reto-

mada das vendas internas  

A indústria calçadista 

brasileira abriu 2017 com 

esperança de alguma reto-

mada no mercado interno 

após um ano com mais de 

16% de queda nas vendas de 

sapatos. O câmbio favorá-

vel na maior parte do ano 

levou a indústria calçadista 

brasileira a fechar 2016 com 

126,17 milhões de pares 

embarcados, que geraram 

US$ 999 milhões, uma alta 

de 1,7% em volume e de 4% 

em faturamento. Sozinhas, 

porém, as exportações não 

foram capazes de segurar o 

emprego porque represen-

tam uma fatia de 10% a 15% 

da indústria. “O mercado 

interno representa mais de 

85% das vendas do setor”, 

disse Heitor Klein, presiden-

te-executivo da Abicalçados. 

Exportações de calçados 

sobem 4% em 2016, aponta 

Abicalçados

SÃO PAULO  -  O setor de 

calçados encerrou 2016 com 

exportações de 126,12 mi-

lhões de pares, 1,7% acima do 

volume embarcado em 2015. 

Em receita, houve aumento 

de 4%, para US$ 999 milhões. 

De acordo com a Associa-

ção Brasileira das Indústrias 

de Calçados (Abicalçados), 

as exportações ganharam 

força a partir do quarto 

trimestre do ano passado.  

A entidade cita o câmbio 

mais estável e a participa-

ção das empresas em feiras 

internacionais como princi-

pais fatores de estímulo ao 

crescimento dos embar-

ques. Apenas em dezembro, 

as exportações aumentaram 

7% em relação ao mesmo 

mês de 2015, totalizando 18 

milhões de pares e receita de 

US$ 128 milhões. 

O que eles desejam para 2017

A virada de página no 

calendário já aconteceu. A 

troca do número 6 pelo 7 

não é apenas numérica. Ela é 

muito mais simbólica nesse 

momento, pois representa 

uma renovação na espe-

rança de que o Brasil possa 

resolver os entraves políticos 

e econômicos que tanto 

incomodaram e fragilizaram 

não só setor industrial verde-

-amarelo, como também o 

comércio e os serviços. [...] “A 

Abicalçados deseja um ano 

especial, com o retorno da 

esperada estabilidade política 

e econômica do Pais, o que 

certamente trará melhores 

condições de competitividade 

para a indústria. Que em 2017 

possamos continuar contri-

buindo para a economia e ge-

rando emprego e renda para 

a sociedade brasileira.” Heitor 

Klein Presidente-executivo da 

Abicalçados.

Indústria brasileira resiste a 

reconhecer a China como 

economia de mercado

Os chineses devem dar dor de 

cabeça este ano ao governo 

brasileiro. Desde 11 de dezem-

bro, a China tem o direito de 

ser reconhecida pelos mem-

bros da OMC como economia 

de mercado. Mas empresas 

brasileiras de diferentes setores 

ainda se consideram prejudi-

cadas pelos preços baixos dos 

produtos chineses e pressio-

nam o governo do presidente 

Michel Temer a não conceder 

tal condição ao país asiático. 

[...] “A China é o maior produtor 

mundial de calçados e, cer-

tamente, ainda não pode ser 

considerada uma economia 

de mercado. Pedimos na OMC 

a revisão de nossa medida 

antidumping, em março de 

2016, e ela foi mantida até 

2021”, ressalta Klein. 

09/01/2017
Valor Econômico Online | valor.com.br
Geral

03/01/2017
Jornal NH
Negócios | Pág. 10 

16/01/2017
Folha de S. Paulo | folha.uol.com.br
Geral

20/01/2017
Isto É Dinheiro | istoedinheiro.com.br
Geral

08/01/2017
O Globo | oglobo.com
Geral

16/01/2017
Revista Amanhã | amanha.com.br
Geral

Com um pé fora da crise

Em setembro do ano passa-

do, ao participar da cúpula 

do G20, o grupo das vinte 

maiores economias, na 

China, o presidente Michel 

Temer não contava com 

um imprevisto: o salto do 

seu sapato social quebrou. 

Sem um par reserva na 

bagagem, ele recorreu a 

um centro de compras 

local e foi flagrado por um 

site chinês. Num primeiro 

momento, a foto gerou 

uma reação de inconfor-

mismo da Abicalçados, que 

luta contra a concorrência 

feroz da China. Dois meses 

depois, uma comitiva de 

empresários foi a Brasília 

presentear o presidente, 

a primeira-dama, Marcela 

Temer, e o filho do casal, 

Michelzinho, de 7 anos.

Abicalçados vê recuperação 

gradual para o setor em 

2017

Depois de um 2016 com 

queda nas vendas de 

calçados na ordem de mais 

de 16% - o que ocasionou 

a retração de quase 3% 

na produção do setor até 

novembro -, a expectativa 

é de recuperação neste 

ano. O motivo, segundo o 

presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, é a 

soma da possível estabilida-

de política com o potencial 

da economia brasileira. 

A declaração foi dada na 

coletiva de imprensa da 

entidade, realizada nesta 

segunda-feira (16) na Couro-

moda, feira de calçados que 

acontece até o dia 18, em 

São Paulo.  Klein ressaltou 

que o setor deve registrar 

uma recuperação gradual 

da demanda doméstica ao 

longo de 2017.
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gratuitas - 

até o dia 24 

de fevereiro”
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Durante a Couromoda, a 

Abicalçados promoveu mais 

uma edição do ciclo de pa-

lestras objetivas Talk Shoe. 

Para a edição, foram trazi-

dos profissionais especiali-

zados da ESPM-Sul. 

O primeiro dia de pales-

tras (17) iniciou com a profes-

sora Adriana Galli Velho, que 

falou sobre “O Poder das Nar-

rativas nas Marcas”, ressaltan-

do a importância do story-

telling na construção das 

mesmas. Oriunda do cinema, 

a ferramenta segue a estru-

tura utilizada para a criação 

de filmes, contudo, mirando 

na cultura organizacional e 

objetivando contar a narra-

tiva de negócios e produtos. 

“É importante que o cliente 

conheça a história por trás 

da empresa, isso humaniza a 

marca”, explicou Adriana. 

Em seguida, a professo-

ra Ana Paula Costa articulou 

sobre “O ponto de venda e 

a experiência sensorial do 

cliente como fatores estra-

tégicos”, destacando dicas e 

resoluções sobre as novida-

des em visual merchandising. 

Ela destacou que, conforme 

uma pesquisa divulgada pela 

revista Exame, nos últimos 

dez anos, o mundo mudou 

mais que nos 50 anos ante-

riores. “O consumidor recebe 

mais de 5 mil estímulos de 

propaganda por dia e “é pre-

ciso ser muito assertivo para 

sobressair em meio à tanta 

concorrência”.

Finalizando o primei-

ro dia de Talk Shoe, entrou 

em cena o professor Lúcio 

de Carli, abordando o tema 

“Como conquistar mercados”. 

Carli atentou para importân-

cia de explorar novas possi-

bilidades e levantou dados 

relacionados à exportação 

de calçados, salientando que 

50% das vendas brasileiras 

para o exterior estão con-

centradas em apenas cinco 

países, sendo eles Estados 

Unidos, Argentina, França, 

Paraguai e Bolívia. 

Marketing 

O segundo dia de Talk Shoe 

foi reservado às tendências 

em Marketing e Design Es-

tratégico e o seu papel na 

Economia Criativa. O pri-

meiro palestrante do dia foi 

o professor e diretor dos Pro-

gramas de Pós-Graduação e 

Extensão da ESPM-Sul, Ge-

naro Galli, que falou sobre 

o tema “Marketing Trends 

2017”. Segundo o especia-

lista, a empresa que deseja 

sucesso, em qualquer ramo 

de atuação, deve pensar na 

atuação integrada entre o 

on-line e off-line, o chamado 

omni channel. 

Na sequência, o profes-

sor Arthur Vasconcellos dis-

correu sobre a importância de 

oferecer experiências positi-

vas para o consumidor, desde 

a pré-venda até o pós-venda, 

sempre levando em conside-

ração os pontos de contato 

da marca com o mesmo. Se-

gundo Vasconcellos, “é preci-

so criar eventos que tornem a 

compra algo memorável”. 

Design

Encerrando o ciclo de pa-

lestras, a professora Luciane 

Zorzo falou sobre “O Design 

Estratégico aplicado à Eco-

nomia Criativa”. “Existe uma 

saturação de produto e é 

preciso investir em diferen-

ciais para garantir a com-

petitividade neste mercado, 

onde a empatia com o con-

sumidor é cada vez mais im-

portante”, explicou. 

O Ciclo de Palestras Ob-

jetivas – Talk Shoe foi uma 

promoção da Abicalçados 

que contou com os patrocí-

nios da Couromoda, Francal 

Feiras e apoio da ESPM-Sul. 

A 44ª edição da Cou-

romoda, feira inter-

nacional de calçados que 

aconteceu entre os dias 

15 e 18 de janeiro, em São 

Paulo/SP, foi o pontapé para 

a recuperação do setor. 

Pelo menos essa é a per-

cepção dos organizadores, 

entidades e parte dos expo-

sitores do evento. Ao longo 

dos quatro dias de feira, 

mil marcas apresentaram 

suas coleções de outono-

-inverno – muitas também 

venderam pronta entrega 

de verão – para mais de 35 

mil visitantes únicos, sen-

do mais de 2,5 mil estran-

geiros, especialmente da 

América Latina. 

Para o presidente-

-executivo da Abicalça-

dos, Heitor Klein, a feira 

cumpriu o propósito de 

ser o princípio da retoma-

da para o setor ao longo 

de 2017, quando as con-

dições para a recuperação 

da demanda doméstica 

estarão mais favoráveis, 

especialmente com a di-

minuição da taxa de juros. 

“A visitação foi muito boa, 

mas acima de tudo pela 

efetividade, já que o lojista 

que esteve na mostra veio 

focado e para fechar ne-

gócios”, avalia o executivo. 

Quanto ao mercado 

externo, Klein ressalta 

que os compradores es-

trangeiros estavam feli-

zes e com bons pedidos 

realizados. “Além disso, 

muitos deles demonstra-

ram interesse em incre-

mentar os seus negócios 

com a indústria brasileira 

durante o ano”, comemo-

ra o dirigente. 

Resultado

O diretor da Couromoda, 

Jeferson Santos, ressalta 

que a feira foi superior a 

do ano passado, confir-

mando a tendência de 

recuperação do mercado 

brasileiro. “Saímos daqui 

satisfeitos e com uma taxa 

de 70% de renovação de 

expositores para o próxi-

mo ano”, destaca, acres-

centando que a mostra 

deve registrar um incre-

mento de 10% a 12% no 

espaço ocupado em 2018.  

A visitação de lojistas 

brasileiros, foi outro des-

taque positivo do evento. 

“Também importante re-

gistrar a mudança de per-

fil do visitante, que hoje 

é muito mais focado na 

realização de negócios”, 

conclui Santos.

Mercado

Exportando 30% da produ-

ção, principalmente para 

países da Europa, a Werner 

foi uma das empresas satis-

feitas com a Couromoda. 

“A feira teve uma efetivida-

de importante, mas pode-

ria ter sido melhor se não 

houvesse a coincidência 

de datas com a Expo Riva 

Schuh – feira de calçados 

que aconteceu na Itália en-

tre 14 e 17 de janeiro”, avalia 

o gerente de exportação 

da empresa, Isaque Weber. 

Segundo ele, mesmo com 

a coincidência das datas, 

alguns importantes com-

pradores estrangeiros esti-

veram na mostra italiana e 

depois viajaram para parti-

cipar da feira paulista. 

O gerente de vendas 

da Mariner, Celandi Rodri-

gues, destaca que a feira 

deste ano foi 10% superior 

a de 2016. Segundo ele, 

o impulso foi dado espe-

cialmente pelo mercado 

interno, responsável por 

mais de 70% dos pedidos 

realizados no evento, que 

somaram 80 mil pares 

vendidos. “A feira só não 

foi melhor devido à situa-

ção econômica brasileira, 

mas a reposição dos lo-

jistas aconteceu”, ressalta. 

O pontapé inicial de 2017 

deixou Rodrigues otimista 

quanto às vendas ao longo 

do ano. “Estamos traba-

lhando com a expectativa 

de crescer mais 10% em 

2017”, projeta o gerente. 

Projeto Comprador

A Abicalçados participou 

da mostra com a realiza-

ção do Projeto Comprador 

Vip, promovido em parceria 

com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Bra-

sil). Nesta edição, o projeto 

trouxe compradores dos 

grupos Monoprix (França), 

Walk and City e Shoe Center 

(Emirados Árabes Unidos), 

Infonetworks/Lolly’s (Equa-

dor) e Ekonika (Rússia). 

Conforme relatório da 

Abicalçados, na mostra fo-

ram fechados negócios na 

ordem de US$ 362 mil, que 

serão somados aos outros 

mais de US$ 2 milhões em 

vendas alinhavadas duran-

te o evento. 

Para a gestora de Pro-

jetos da Abicalçados, Ro-

berta Ramos, o resultado 

aponta uma perspectiva 

positiva para as  expor-

tações ao longo do ano, 

mesmo com as incertezas 

geradas pela eleição do 

presidente norte-ameri-

cano Donald Trump. “São 

anos de trabalho para a 

construção de uma ima-

gem positiva da indústria 

calçadista brasileira. Apesar 

das incertezas econômi-

cas, essa tradição susten-

ta o relacionamento com 

players de mais de 150 

países, que reconhecem o 

diferencial do nosso pro-

duto em design, materiais 

e mesmo em flexibilidade 

de entrega”, avalia.

A 45ª edição da Cou-

romoda acontecerá entre 

os dias 15 e 18 de janeiro de 

2018, iniciando novamente 

numa segunda-feira. 

COUROMODA TRADUZ 
CONFIANÇA EM BONS NÚMEROS

ESPECIAL

Feira paulista movimentou o setor calçadista entre os dias 15 e 18 de janeiro, em São Paulo/SP, e deve ser o start para a retomada nas vendas do segmento

Abicalçados promove palestras objetivas
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Inspiramais propõe moda mais sustentável 
Feira 40 
Graus é 

cancelada

No primeiro dia (16/01) do Inspiramais – 

que aconteceu até o dia 17 - o presidente 

da Associação Brasileira de Empresas de 

Componentes para Couros, Calçados e 

Artefatos (Assintecal), Milton Killing, abriu 

a coletiva de imprensa afirmando a impor-

tância da 15ª edição do evento. “Esta é a pri-

meira vez que um evento de moda trabalha 

a sustentabilidade de uma forma tão ampla 

e concreta, fortalecido com a união de todo 

o setor. Antes, já trabalhávamos em sintonia 

com os fabricantes de couro e outros mate-

riais e, a partir de agora, por meio da parce-

ria com a Abit, estamos também alinhados 

com os têxteis”, comemorou Killing. 

Durante o Salão, fabricantes, vare-

jistas, pesquisadores e profissionais en-

volvidos com toda a cadeia da moda 

superaram expectativas para geração de 

negócios, como também extensão de 

network e conhecimento. 

“Estive presente em todas as edições 

– do Inspiramais - e este ano está exce-

lente, bastante movimentado, com ótimas 

perspectivas para os próximos meses. O 

Salão tem um formato bem bacana e pro-

fissional, vale a pena estar aqui”, declarou a 

expositora Claudia Staudt, da JOMO, fabri-

cante de palmilhas, bojos, estojos e outros 

materiais de Novo Hamburgo/RS. 

Sustentabilidade

A sustentabilidade foi o ponto forte desta 

edição do Inspiramais, que apresentou pro-

postas sustentáveis para todo o processo de 

desenvolvimento de materiais das fabrican-

tes de matérias-primas para roupas, calça-

dos, couros e acessórios em geral. Por meio 

dos projetos Mix by Brasil, Origem Susten-

tável, EcoDesign e Saberes Manuais, os vi-

sitantes puderam conhecer novos olhares e 

propostas para o Sistema Moda.  

Foi nesta edição do Inspiramais que 

a empresa de calçados Bibi conquistou a 

certificação Selo Ouro do Programa Ori-

gem Sustentável, que indica estar incorpo-

rada a sustentabilidade em seus processos 

industriais. Até o momento, mais de 100 

empresas já aderiram ao programa desen-

volvido pela Assintecal e pela Abicalçados. 

Outro ponto alto do Salão foram as pa-

lestras, sempre disputadas nos dois dias de 

Inspiramais: nomes como Chiara Gadaleta, 

André Carvalhal, Cristiano Bronzatto (Lou-

Loux), Rozalia Del Gaudio (C&A), Edmundo 

Lima (ABVTEX), Guilherme Brammer (Wise-

Waste), Eloisa Artuso (UN Moda Sustentável) 

e Walter Rodrigues (Assintecal) dissertaram 

sobre inovação e sustentabilidade por meio 

da apresentação de cases e pesquisas. 

Internacionalização

Dez importadores da América Latina parti-

ciparam de Rodadas de Negócios durante 

os dois dias de evento, por meio do Projeto 

Comprador, que recebeu também repre-

sentantes do setor têxtil, de confecção e 

de couros, além de componentes. Realiza-

do pela Assintecal e By Brasil Components 

and Chemicals, com apoio da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil), a ação estima 

geração a cerca de US$ 250 mil em negó-

cios durante dois dias, superando a marca 

registrada nas últimas edições.

O Inspiramais aconteceu no Centro 

de Eventos Pro Magno, em São Paulo/SP. A 

próxima edição do evento, será no mesmo 

local nos dias 3 e 4 de julho de 2017.

A Merkator Feiras e Eventos, em conjun-

to com os sindicatos da Indústria de Cal-

çados de Estância Velha, Ivoti, Igrejinha, 

Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga e Três 

Coroas, informa que será adiada a realiza-

ção da quinta edição da 40 Graus - Feira 

de Calçados e Acessórios, marcada para 

os dias 6, 7 e 8 de março de 2017. O even-

to, tradicionalmente realizado no Centro 

de Convenções de Natal, em Natal, no Rio 

Grande do Norte, tem nova data marcada. 

A próxima edição será realizada nos dias 

5, 6 e 7 de março de 2018. 

A decisão da Merkator e dos sindi-

catos parceiros na promoção da feira foi 

tomada em virtude da reforma pela qual 

passam os pavilhões do Centro de Con-

venções de Natal. O local está em obras 

com vistas a diversas melhorias que irão 

possibilitar a ampliação de espaço e a 

modernização de todo o complexo. Por-

tanto, para continuar oferecendo con-

forto e comodidade ao público da feira e 

mantê-la no mesmo local, a decisão mais 

ponderada foi o adiamento do evento.

Assim, a próxima edição da 40 Graus 

- Feira de Calçados e Acessórios será rea-

lizada no Centro de Convenções de Natal, 

já com os pavilhões remodelados e com 

moderna infraestrutura.

FIMEC ACONTECE EM MARÇO, 
EM NOVO HAMBURGO/RS

T udo pronto para a 41ª 

edição da Fimec (Feira 

Internacional de Couros, Pro-

dutos Químicos, Componen-

tes, Máquinas e Equipamentos 

para Calçados e Curtumes), que 

acontecerá entre os dias 14 e 16 

de março, em Novo Hamburgo/

RS. Considerada a maior feira da 

indústria de base para o setor 

calçadista da América Latina, a 

mostra reunirá mais de 500 ex-

positores na Fenac e contará 

com eventos paralelos, entre eles 

o FF Exchange e a apresentação 

do SOLA na Fábrica Conceito. 

O presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, ressalta 

que o apoio da entidade à realiza-

ção da Fimec ocorre pela impor-

tância da mostra para o setor cal-

çadista nacional. A Abicalçados 

será apoiadora da Fimec com a 

realização da rodada de negócios 

entre curtumes e compradores 

calçadistas FF Exchange e, mais 

uma vez, com a apresentação do 

Sistema de Operações Logísticas 

Automatizadas (SOLA). 

Com relação aos negócios, 

Klein é ponderado, mas espe-

ra uma recuperação gradual ao 

longo do ano. “O primeiro se-

mestre de 2017 não deve ser fácil 

para o setor calçadista, mas pode 

marcar o início de uma recupe-

ração. Com um ambiente polí-

tico e econômico mais estável, 

com maior previsibilidade, te-

mos a convicção de que o setor 

calçadista dará a volta por cima 

assim que a demanda interna for 

restabelecida. É neste ambiente 

que acontecerá a Fimec, a maior 

feira da indústria de base da 

América Latina, e que mais uma 

vez será o termômetro do ânimo 

do mercado”, projeta o executivo. 

Programação

Marcado para acontecer duran-

te parte do segundo dia da Fi-

mec, 15, o FF Exchange é uma 

iniciativa realizada no âmbito 

do programa Future Footwear, 

que tem o objetivo de estimu-

lar a incorporação dos concei-

tos da manufatura avançada no 

setor calçadista brasileiro. O FF 

Exchange é uma rodada de ne-

gócios realizada entre fornece-

dores e calçadistas, no modelo 

speed dating. Nesta edição, es-

tão previstas a participação de 

curtumes e 15 indústrias calça-

distas.  “As rodadas possuem um 

formato dinâmico com cerca de 

dois minutos para cada curtume 

apresentar-se a cada uma das 

empresas calçadistas, agilizando 

o processo e tornando a infor-

mação mais objetiva”, explica a 

gestora de Projetos da Abicalça-

dos, Roberta Ramos. 

Além do FF Exchange, a 

Abicalçados fará a apresentação 

do SOLA durante os três dias de 

evento em que estará em funcio-

namento a Fábrica Conceito, ini-

ciativa tradicional da Fimec que 

traz para os pavilhões da Fenac a 

produção de calçados em tempo 

real. O SOLA envolve identifica-

ção padrão por código de bar-

ras, tanto para o produto (GTIN 

- Global Trade Item Number) 

quanto para a unidade logística/

volume (SSCC - Serial Shipping 

Container Code), certificação do 

picking correto através de confe-

rência eletrônica do conteúdo de 

cada volume, separação correta 

dos volumes versus nota fiscal e 

despacho/coleta correta em cada 

fábrica pelo transportador, oca-

sionando ganhos significativos 

no processo logístico. 

ABINOTÍCIAS
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C om o objetivo de premiar 

as melhores práticas do 

setor calçadista nacional,  a Abi-

calçados lançou, no final do ano 

passado, a 5ª edição do Prêmio 

Direções. Gratuitas, as inscrições 

de cases empresariais e da me-

lhor matéria jornalística setorial 

podem ser realizadas no site 

www.premiodirecoes.com.br 

até o dia 24 de fevereiro de 2017. 

A cerimônia de premiação será 

no dia 27 de abril do próximo 

ano, no Espaço TAO, em Novo 

Hamburgo/RS.

A consolidação do Prêmio 

Direções como ferramenta de di-

vulgação de cases positivos e ins-

piradores para o setor calçadista, 

segundo o gestor de Projetos da 

Abicalçados, Cristian Schlindwein, 

é um diferencial que tem auxiliado 

as empresas a encontrarem cami-

nhos para manter a competitivi-

dade mesmo num ambiente eco-

nômico turbulento. “Nessas quatro 

edições do Prêmio Direções, as 

empresas vencedoras colheram 

resultados positivos quanto à di-

vulgação dos seus nomes no 

mercado e, além disso, inspiraram 

outras a criarem cases inovadores”, 

comenta o gestor, destacando que 

a missão do Prêmio é justamente 

transformar a concorrência sadia 

em alavanca para o sucesso da 

atividade calçadista.

Importância

No ano passado, entre as empre-

sas premiadas estava a Usaflex, de 

Igrejinha/RS. Tendo anunciado re-

centemente a construção de mais 

duas unidades no Vale do Para-

nhana, a empresa cresceu mesmo 

diante da crise de 2015 e 2016. No 

ano passado, ela foi premiada nas 

categorias de Sustentabilidade, 

com o case Pegada Ecológica, e 

Design, com o case Care Diabetes. 

O primeiro chamou a atenção do 

comitê jurado formado por es-

pecialistas do setor – que só são 

revelados no dia da cerimônia de 

premiação – pela diminuição de 

emissão de CO2 no processo pro-

dutivo. Já o segundo case iden-

tificou uma demanda crescente 

por parte dos diabéticos e criou 

um calçado especial, com solados 

resistentes, ausência ou máxima 

redução de costuras, cabedais fle-

xíveis, forrações internas confortá-

veis entre outros.

A gerente de Marketing da 

Usaflex, Bianca Carniel, destaca 

que a empresa vem colhendo 

resultados positivos nos últimos 

anos, justamente pela aposta na 

inovação e produtos diferenciados 

que vêm chamando a atenção do 

mercado consumidor de calçados. 

Para ela, o reconhecimento do Prê-

mio fortaleceu a imagem da em-

presa, além de inspirar o desenvol-

vimento de todo o setor calçadista 

nacional. “Os reconhecimentos 

recebidos pela Usaflex, mostram 

que a empresa está no caminho 

certo e respalda o trabalho e de-

dicação de todos os envolvidos. 

Certamente reforça nossa vontade 

de ousar e fazer sempre mais, seja 

na operação dos negócios, pela 

inovação e qualidade dos produ-

tos ou pela estratégia baseada na 

sustentabilidade”, avalia.

Prêmio Direções

As empresas, que têm até o dia 24 

para inscrever seus cases na inicia-

tiva – até dois em categorias dife-

rentes -, deverão enviar o material 

inscrito até o dia 27 de março. Os 

vencedores da iniciativa receberão 

Troféu 5º Prêmio Direções Abical-

çados, permissão para uso do selo 

da respectiva edição, divulgação 

nos canais de comunicação da 

Abicalçados – releases para a 

imprensa, sites, mídias sociais e 

Abinforma -, matéria e anúncio 

individuais na Revista Digital do 

Prêmio Direções e promoção em 

universidades, escolas, congressos 

e seminários realizados pela Abi-

calçados ao longo do ano.

O Prêmio Direções é uma 

ação da Abicalçados que 

conta com os patrocínios da 

Braspress, Couromoda e Fran-

cal Feiras. Mais informações em 

www.premiodirecoes.com.br.

PRÊMIO DIREÇÕES INSCREVE ATÉ O DIA 24

Cria da Maratona MUDE, marca 
Okoko&Abel recebe premiação de Design

ABINOTÍCIAS

A Maratona MUDE, iniciativa da Abi-

calçados e da Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investi-

mentos (Apex-Brasil) que tem como 

objetivo revelar novos nomes do 

design nacional de calçados, segue 

dando frutos. No início de dezem-

bro passado, a marca Okoko&Abel, 

criada a partir da primeira edição do 

evento, em 2014, recebeu um dos 

mais importantes prêmios do design 

brasileiro, o Prêmio Bornancini. 

Considerado neo-futurista, o 

produto vencedor como 1º lugar 

na categoria Design de Calçados 

foi o PL4NO, um calçado mini-

malista composto por um único 

material e que pode ser montado 

pelo usuário. Sem diferenciação 

entre o pé esquerdo e o pé direito, 

o produto não leva cola, costura 

ou qualquer tipo de componente 

fixador e é estruturado apenas por 

mecanismos de encaixe. “A nossa 

inspiração foi o visionário com-

positor e arquiteto Iánnis Xenákis 

e seus projetos gráficos de com-

posição, trazendo à tona formas 

em ondas, assim como seu cará-

ter anti-tradicional”, explica Ana 

Sabi, designer da marca.  O único 

componente utilizado é o Polian, 

do Grupo Amazonas, um material 

80% borracha e 20% EVA, caracte-

rizado pela flexibilidade, maciez e 

resistência. “O fato de ter apenas 

um material facilita a reciclagem do 

produto”, comenta a profissional. 

Características

O material utilizado tem caracte-

rísticas importantes, que o tornam 

um produto único em termos de 

Design e com forte apelo de sus-

tentabilidade. “O nosso calçado é 

à prova d´água, é mais facilmente 

reciclável e tem um processo pro-

dutivo facilitado em termos de lo-

gística – com menor volume para 

estocagem e transporte – e monta-

gem”, acrescenta Ana. 

Reconhecimento

Criada há poucos anos, fruto da 

participação da equipe formada por 

Ana Sabi, Cícero Ibeiro e Vinícius 

Kniphoff na Maratona MUDE 2014, 

a Okoko&Abel tem conquistado um 

espaço relevante no mercado de de-

sign autoral, com produtos inovado-

res e que já chamaram a atenção de 

grandes nomes da moda nacional, 

como o estilista Lino Villaventura, 

que levou os calçados da equipe ao 

São Paulo Fashion Week 2015. 

Para Ana, nada disso teria 

acontecido sem o start dado na 

Maratona MUDE, que possibilitou o 

amadurecimento do projeto. “Acre-

ditamos que não somente para nós 

como para todo o empreendedor, 

receber este tipo de reconheci-

mento serve como um estímulo 

para o desenvolvimento de novos 

projetos. Além disso, eventos como 

o Prêmio Bornancini e a Maratona 

MUDE são grandes incentivadores 

e promotores do design brasileiro”, 

destaca a designer, que já teve a 

sua marca estampada em revistas 

internacionais como a Cosmopo-

litan China, que na oportunidade 

apontou a Okoko&Abel como uma 

das marcas do futuro do design do 

calçado brasileiro. 

Para conhecer mais sobre a 

marca, os conceitos inovadores 

e os próximos passos, acesse 

www.okokoabel.com.br. 

patentes  •  desenhos industriais  •  direitos autorais  •  marcas

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

Iniciativa da Abicalçados visa reconhecer referências positivas para o setor calçadista nacional e será entregue no dia 27 de abril, em Novo Hamburgo/RS

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

O    ano começou positivo para 

empresas que investem no 

mercado internacional. A Expo 

Riva Schuh, mostra que abriu o 

calendário mundial do calçado 

entre os dias 14 e 17 de janeiro, 

em Riva del Garda, na Itália, foi 

de bons negócios e de expec-

tativa elevada para o primeiro 

semestre de 2017. Com o apoio 

do Brazilian Footwear, programa 

desenvolvido pela Abicalçados 

em parceria com a Apex-Brasil, 

42 marcas nacionais de calçados 

apresentaram suas coleções de 

outono-inverno, em uma pri-

meira amostra do que serão as 

apostas para a temporada.

De acordo com a analista de 

Promoção Comercial da Abical-

çados, Ruísa Scheffel, apesar da 

baixa visitação na feira, os con-

tatos que estiveram no evento 

eram de grande potencial.

A feira bateu as expectativas. 

“Estamos muito satisfeitos com 

os resultados da exportação. Em 

2016, o departamento de expor-

tação cresceu 40% e isso mostra 

que estamos no caminho cer-

to. Para 2017, o planejamento é 

continuar crescendo, buscando 

novos clientes e consolidando a 

marca nos mercados internacio-

nais”, conta Camargo. 

O sentimento de dever 

cumprido é compartilhado por 

Gustavo Bauer, representan-

te da Cecconello. Segundo ele, 

esta edição foi melhor que a do 

inverno passado. “A coleção es-

tava mais assertiva e pudemos 

notar isso através da receptivi-

dade dos clientes com os pro-

dutos. A feira teve menos visi-

tação, porém foi muito boa para 

a empresa e estamos com boas 

expectativas para os próximos 

meses”, reforça Bauer.

E não foram somente os 

expositores mais antigos que 

comemoraram as vendas e os 

contatos da feira italiana. Quem 

fez sua estreia também saiu de 

Riva del Garda satisfeito. É o caso 

da Kildare. Conforme Giuseppe 

del Vecchio, representante da 

marca, a participação na feira 

superou as expectativas, sendo a 

assertividade no produto um dos 

pontos cruciais para esse resulta-

do. “Os contatos realizados foram 

muito bons e de grande poten-

cial. Muito desse resultado se 

deve ao fato da empresa, mesmo 

sendo sua primeira participação, 

ter focado em apresentar forte-

mente a identidade da marca. A 

feira ajudou na abertura de no-

vos mercados e no início de par-

cerias interessantes para médio e 

longo prazo”, destaca.

Participaram da feira italiana 

com apoio do Brazilian Footwear 

as marcas Bibi, Klin, Werner, 

Andacco, Carrano, Madeira Brasil,  

Verofato, Piccadilly, Lilybi, Pegada, 

Cecconello, Vizzano, Beira Rio 

Conforto, Moleca, Molekinha, 

Modare Ultraconforto, Usaflex, 

Tabita, Pampili, Cravo & Canela, 

Jorge Bischoff, Loucos & Santos, 

Ramarim, Comfortflex, Whoop, 

Stéphanie Classic, Sauter, Cristófoli, 

Azaleia, Dijean, Opanka, Boaonda, 

Cherry by Boaonda, Lais Romani, 

Suzana Santos, Renata Mello, 

Kildare, Ala, Zatz, Plugt, Crysalis e 

Sapatoterapia.

EXPO RIVA SCHUH GERA BOA 
PERSPECTIVA PARA A TEMPORADA

Brazilian Footwear leva 30 marcas à Colômbia

Expectativas positivas para a theMicam GDS muda 
de formato 

O programa Brazilian Footwear levará 30 marcas nacionais 

de calçados para participar de uma das mais importantes fei-

ras do setor na América Latina, a International Footwear and 

Leather Show – IFLS. A mostra, que acontece em Bogotá, na 

Colômbia, entre os dias 8 e 10 de fevereiro, apresentará as 

coleções de outono-inverno de cerca de 600 expositores dos 

principais players calçadistas do mundo.

O dólar valorizado, que torna o preço do produto bra-

sileiro mais competitivo no exterior, somado à qualidade do 

calçado verde-amarelo, permitem uma projeção positiva 

para a Abicalçados. Segundo a analista de Promoção Co-

mercial da Abicalçados, Maria Patrícia de Freitas, os negócios 

devem superar o US$ 1,2 milhão da edição anterior. “Existe 

uma configuração muito clara dessas feiras comerciais, que 

cada vez mais colhem seus resultados no pós-feira, com os 

negócios alinhavados”, ressalta a analista, acrescentando 

que, no ano passado, as vendas alinhavadas durante a IFLS 

superaram os US$ 18 milhões.

Informação

Além da plataforma comercial, o Brazilian Footwear promove 

mais uma edição do Seminário Preparatório, nesta oportunida-

de com compradores colombianos. “Será uma formato de bate-

-papo entre os varejistas locais e os expositores da feira, que des-

ta forma poderão saber mais sobre características importantes 

daquele mercado”, explica Maria Patrícia. O Seminário ocorrerá 

um dia antes da feira, 7 de fevereiro, no Hotel Victoria Regia, em 

Bogotá. No mesmo dia acontece o evento de relacionamento 

com a imprensa local Photocall, onde serão clicados os modelos 

verde-amarelos que serão apresentados na IFLS.

Desfile

No dia 9 a Vizzano ainda promove um desfile individual com 

os lançamentos de outono-inverno expostos na feira. A pro-

gramação acontece no ambiente da feira, proporcionando 

aos visitantes uma visão da nova coleção.

Participam da 35ª edição da IFLS, as marcas Piccadilly, 

Beira Rio Conforto, Moleca, Vizzano, Molekinha, Molekinho, 

Modare Ultraconforto, Itapuã, New Face, Itsandal, Schutz, Are-

zzo, Pegada, Adrun, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago, 

Grendene Kids, West Coast, Cravo & Canela, Divalesi, Klin, Via 

Scarpa, Scarpinha, Kidy, Akazzo, Bottero e Verofatto.

Entre os dias 12 e 15 de feverei-

ro, o Brazilian Footwear, estará 

em Milão para a 83ª edição da 

theMicam, a maior feira de cal-

çados do mundo. Nesta oportu-

nidade, o programa de apoio às 

exportações de calçados apoia-

rá a participação de 65 marcas 

brasileiras, que apresentarão as 

suas coleções de outono-inver-

no para os mais de 40 mil lojis-

tas de todo o mundo esperados 

na mostrado. 

Segundo a coordenado-

ra de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Letícia Sperb 

Masselli, a theMicam concentra 

boas expectativas dos exporta-

dores brasileiros, que no final 

de 2016 registraram um incre-

mento importante nos embar-

ques, apoiados pela valorização 

do dólar. “O movimento pode 

ser percebido pelo aumento 

de interesse dos próprios fabri-

cantes brasileiros em participar 

da feira. Com uma tendência 

de continuidade nessa curva 

positiva das exportações, re-

gistramos uma maior procura 

de novas marcas e retorno de 

antigos expositores, caso da 

Paquetá - The Shoe Company, 

que nesta edição irá expor três 

marcas”, avalia Letícia, ressaltan-

do que, no comparativo com a 

theMicam de fevereiro de 2016, 

a expectativa é de incremento 

nas vendas”. 

Participam da feira italiana 

as marcas Raphaella Booz, Jor-

ge Bischoff, Loucos & Santos, 

Crysalis, Luz da Lua, Ferracini 

24h, Pegada, Democrata, Du-

mond, Capodarte, Radamés, 

Kontatto, Sollu, Sapatoterapia, 

Toni Salloum, Opananken, Bibi, 

Kidy, Pampili, Ortopé, Piccadilly, 

Lilybi, Andacco, Vizzano, Beira 

Rio Conforto, Moleca, Mole-

kinha, Modare Ultraconforto, 

Molekinho, Madeira Brasil, Ve-

rofatto, Cecconello, Itapuã, New 

Face, Itsandal, Stéphanie Classic, 

Ramarim, Comfortflex, Whoop, 

Capelli Rossi, Tabita, Tanara 

Brasil, Kolosh Brasil, Carrano, 

Suzana Santos, Renata Mello, 

Ala, Zatz, Cristófoli, Via Scarpa, 

Scarpinha, Usaflex, Valentina, 

Werner, Cravo & Canela, Kildare, 

Anatomic & Co, Moema, Ama-

zonas, Rider, Ipanema, Grendha, 

Zaxy, Cartago e Boaonda.      

Mesmo fora do escopo das feiras apoia-

das pelo Brazilian Footwear, a GDS , na 

Alemanha, entre 7 e 9 de fevereiro, con-

tará com o apoio institucional da Abical-

çados para a viabilização da participação 

de duas empresas, a Wirth e Sapatotera-

pia. A coordenadora de Promoção Co-

mercial da entidade, Letícia Sperb Mas-

selli, explica que a Abicalçados prestou 

apoio com a facilitação do pagamento 

em negociação com a feira. Segundo 

ela, as expectativas de negócios são de 

estabilidade, visando a manutenção da-

quele mercado, com a possibilidade de 

geração de contatos importantes e per-

manentes na Alemanha, já que essa será 

a última edição da GDS no formato atual 

- a partir do segundo semestre a mostra 

passa a ter nova direção e acontecerá em 

um novo local, também em Düsseldorf.
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O    Jornal NH noticiou no 

mês passado que a Usaflex 

decidirá o local da nova planta 

apenas após o Carnaval.  “A re-

união que começou durante a 

tarde se estendeu até tarde. Ain-

da não temos uma posição de-

finitiva. Este ano será feita uma 

nova planta e em até cinco anos 

a segunda estará em linha”, con-

tou o CEO da empresa, Marcelo 

Cavalheiro, ressaltando que as 

duas novas unidades poderão 

ser em cidades diferentes do 

Rio Grande do Sul. A intenção 

da calçadista é triplicar o fatu-

ramento atual em cinco anos e 

esses investimentos serão fun-

damentais para a obtenção des-

se resultado. “Serão contratados 

até 150 funcionários diretos no 

primeiro ano e até mil em cinco 

anos”, lembra.  Ainda conforme 

a publicação, as comunidades 

de Taquara, Parobé e Igrejinha 

seguem ansiosas por essa defi-

nição. ‘As conversas estão bem 

avançadas com os três municí-

pios mas ainda não fechamos 

com nenhum”, ressalta o CEO. 

Entretanto, essas três cidades 

podem ter outros concorrentes 

que não foram revelados. 

A Usaflex encerrou 2016 sob 

nova direção e com planos gran-

diosos. A fabricante de calçados 

femininos associada da Abicalça-

dos vendeu 69% do controle de 

sua operação para a WSC Parti-

cipações S.A, empresa controla-

da pelo fundo de Private Equina 

Axxon Group em parceria com o 

investidor Sergio Bocaiuva. 

CALÇADISTA USAFLEX DEVE DEFINIR 
INVESTIMENTO DEPOIS DO CARNAVAL

Exportações de calçados: 
recuperação na reta final do ano

GDS muda 
de formato 

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 

geraram US$ 999 milhões, números supe-

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

dólares (4%) no comparativo com 2015.

 Segundo o presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, o último trimes-

tre de 2016 alavancou os números das ex-

portações do setor. “Vínhamos registrando 

aumento dos embarques desde agosto, com 

as vendas das coleções de primavera-verão, 

mas foi a partir de outubro que registramos 

os incrementos mais significativos”, explica. 

Somente em dezembro foram embarcados 

18 milhões de pares que geraram US$ 128 

milhões, número 52% maior do que o regis-

tro de novembro e 7% superior que o mes-

mo mês de 2015.

O principal destino de 2016 foram os 

Estados Unidos, país que importou 13,24 

milhões de pares por US$ 221,36 milhões, 

15,4% mais do que em 2015. O segundo 

destino seguiu sendo a Argentina. No ano 

passado, os hermanos compraram 9,48 mi-

lhões 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 milhões, 4,7% mais do que no 

período anterior). 

O ano de 2016 também foi marcado 

pela queda nas importações de calçados. 

No total entraram no Brasil 22,74 milhões de 

pares pelos quais foram pagos US$ 343,7 mi-

lhões. Os números são inferiores tanto em 

volume (-31,6%) quanto em dólares (-28,5%) 

no comparativo com 2015. 

Em partes de calçados – cabedais, so-

las, saltos, palmilhas etc – a importação 

também foi menor do que em 2015. No ano 

passado, entraram no Brasil o equivalente a 

US$ 41 milhões desses materiais, 28,6% me-

nos 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 PAÍSES 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:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

Dados preliminares do 
MDIC apontam que as 

exportações de calçados 
tiveram um resultado 
positivo no primeiro 

mês do ano. Conforme 
o levantamento, no 
mês passado, foram 

embarcados 11,37 milhões 
de pares que geraram US$ 

81,4 milhões. O número 
é praticamente o mesmo 

em volume, variando 
negativamente 0,6% na 
relação com o mesmo 
mês de 2016. Em valor 
gerado, porém, é 17,5% 

mais alto do que o registro 
de janeiro do ano passado. 
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ABI ENTREVISTA

EMPRESAS LIGADAS AO BRAZILIAN FOOTWEAR JÁ 
REPRESENTAM MAIS DE 80% DAS EXPORTAÇÕES

N esta edição do Abi En-

trevista, o convidado é o 

gestor de Projetos da Abicalça-

dos, Cristian Schlindwein, que 

fala sobre a renovação do con-

vênio com a Apex-Brasil para o 

biênio 2017/2018, trazendo um 

histórico que mostra a importân-

cia do programa para as expor-

tações brasileiras do setor. Tam-

bém aborda a nova configuração 

do Brazilian Footwear.

Abinforma - Desde o ano 2000, 

quando foi assinado o primeiro 

convênio que deu origem ao 

Brazilian Footwear, houve uma 

diversificação importante de 

mercados, além da mudança na 

matriz das exportações do setor. 

Discorra sobre a importância do 

Programa nesse processo.

Cristian Schlindwein - Em 16 

anos, o Brazilian Footwear che-

ga a uma maturidade de projeto 

que tem reforçado o objetivo 

principal de aumentar as ex-

portações de marcas próprias 

brasileiras de calçados, e prin-

cipalmente contribuir com o 

esforço de mudança do próprio 

setor em se tornar mais estrutu-

rado e contínuo com suas estra-

tégias. A descentralização dos 

mercados foi um dos primeiros 

estímulos no início do Progra-

ma, sendo que o resultado foi a 

exportação para mais de 150 pa-

íses. Iniciativas como presença 

em feiras internacionais, projetos 

compradores e a própria gestão 

do relacionamento com público 

externo abriram oportunidades 

durante estes últimos anos. Mais 

recentemente para fortalecer 

ainda mais essa demanda dos 

compradores internacionais, o 

Brazilian Footwear inovou crian-

do sua própria plataforma de ne-

gócios (leia nota na capa). 

Abinforma - Do total de exporta-

ções brasileiras de calçados, qual 

percentual é proveniente das 

empresas ligadas ao Programa?

Schlindwein - Com um dos ín-

dices mais altos entre projetos 

setoriais, o programa Brazilian 

Footwear representa atualmen-

te 82% das exportações do setor 

calçadista brasileiro.

Abinforma - Quais são as prin-

cipais metas para o biênio 

2017/2018?  

Schlindwein - Importante escla-

recer que, como qualquer proje-

to, temos a responsabilidade de 

analisar uma série de varáveis e 

premissas de sucesso para evo-

lução de todo o investimento 

realizado. Temos três metas glo-

bais: aumento das exportações 

(1,5% e 2,4% nos respectivos 

anos); aumento no número de 

participantes (com 7% previsto 

para cada ano); aumento no nú-

mero de exportadores (2% e 5% 

nos respectivos anos).

Abinforma - Quais são os prin-

cipais desafios para que alcan-

çar as metas do biênio?

Schlindwein - Temos uma série de 

premissas. Citando algumas delas, 

a premissa de termos uma taxa 

de câmbio relativamente estável, 

a avaliação sobre crescimento de 

renda nos mercados e no Brasil, 

os cenários políticos tanto inter-

namente como externamente, 

algumas barreiras comerciais em 

execução e a própria manutenção 

das empresas atualmente engaja-

das com estratégia de exportação. 

Abinforma - Para o convênio 

em voga, entraram no esco-

po de mercados-alvo dois 

novos países: França e Reino 

Unido. Qual o motivo princi-

pal dessa mudança? 

Schlindwein - Potencial de mer-

cado e priorização do próprio 

grupo de empresas participantes. 

França e Reino Unido entraram 

como mercados a serem inicia-

dos esforços mais estruturados, 

uma vez que figuram entre im-

portantes mercados do setor. 

É neste contexto que os novos 

mercados foram considerados, 

onde estudos, missões prospecti-

vas e ações comerciais contribui-

rão para realização de negócios 

mais acertados e contínuos.

Abinforma - O programa tam-

bém foi reformulado. Quais os 

principais aspectos dessa nova 

configuração? 

Schlindwein - O programa sofreu 

uma redução de investimentos 

em comparação ao convênio an-

terior, o que exigiu ainda maior 

foco e priorização de ações de 

negócios. Algumas diretrizes em 

parceria com a Apex-Brasil re-

forçam o impacto em negócios 

e as metas estipuladas exigem o 

direcionamento em ações que 

criem estas oportunidades. Por 

este motivo, o programa atual 

não prevê investimentos diretos 

de ações de capacitação, desen-

volvimento e estruturação, além 

de reduzir algumas iniciativas. 

Por outro lado, a Abicalçados já 

buscou e está em constante in-

teração com novos parceiros para 

que sejam mantidas ações que 

apoiem as empresas a crescer e 

se tornarem mais competitivas.

Abinforma - Por que a seg-

mentação sobre a maturidade 

exportadora? 

Schlindwein - Como ponto es-

tratégico de gestão, a segmen-

tação nos ajuda a enxergar os 

diferentes perfis de empresas 

dentro do projeto. Acreditamos 

que a segmentação consegue 

direcionar as próprias empresas 

para que realizem investimentos 

de forma correta.

http://www.premiodirecoes.com.br

