
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS - MARÇO 2017 | Nº 306 | ANO XXVII

Página 3 Página 5 Página 6

ABICALÇADOS PARTICIPA DO 
DESIGN NA PELE 

CADEIA CALÇADISTA 
UNIDA POR SOLUÇÕES

FEIRAS INTERNACIONAIS DEVEM 
GERAR US$ 59 MILHÕES

Apesar da instabilidade econômica que ainda se faz sentir 

nos primeiros meses de 2017, a recuperação dos embar-

ques no final do ano passado ainda reflete positivamente 

no saldo CAGED (admissões – demissões) da indústria 

calçadista. Conforme dados do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), em janeiro, o setor criou 8 mil postos, 

chegando a um total de 294,8 mil empregos gerados 

(2,8% mais do que no mesmo mês de 2016). Segundo a 

Abicalçados, o resultado é reflexo do aumento da deman-

da para exportação, algo que não deve se manter ao lon-

go do ano por conta da desvalorização do dólar. Por outro 

lado, a boa notícia é uma possível retomada da demanda 

doméstica, o que poderia manter ou até melhorar o nível 

de emprego no setor. 

PIB CAIU 
3,6% EM 2016

INDÚSTRIA 
CALÇADISTA GEROU 8 

MIL VAGAS EM JANEIRO

BRASIL E ALEMANHA 
EM PAUTA

Foi anunciado, no dia 7 de março, a segunda queda con-

secutiva do PIB brasileiro. No ano passado, o tombo fi-

cou em 3,6%. Em 2015, a economia já havia caído 3,8%, o 

que aponta para um revés de 7,4% nos dois últimos anos, 

o pior desde 1996. Na ocasião do anúncio, o ministro da 

Fazenda Henrique Meirelles destacou que  o crescimen-

to da economia vai se acelerar ao longo do ano e che-

gará a 2,4% no quarto trimestre de 2017, na comparação 

com o quarto trimestre de 2016 (quando caiu 0,9% na 

relação com 2015).  A taxa prevista para os próximos dez 

anos é de 2,2% a 2,5%, mas segundo ele, com as refor-

mas microeconômicas, como a trabalhista, essa taxa de 

crescimento sustentável pode saltar para mais de 3%. Em 

valores correntes, o PIB chegou a R$ 6,266 trilhões em 

2016, e o per capita ficou em R$ 30.407 – uma redução 

de 4,4% diante de 2015.

Representantes da Federação das Indústrias do Rio Grande do 

Sul (Fiergs) reuniram entidades do setor calçadista, no último 

dia 16 de fevereiro,  com o objetivo de apresentar o formato 

e as oportunidades do Encontro Econômico Brasil Alemanha 

2017 (EEBA), que acontecerá de 12 a 14 de novembro, no Centro 

de Eventos da Federação, em Porto Alegre/RS. O encontro tem 

o objetivo de fortalecer as relações econômicas entre os dois 

países, debater sobre questões de interesse recíproco, ampliar 

e estabelecer parcerias e atrair investimentos. A cadeia courei-

ro-calçadista estava representada por Heitor Klein e Roberta 

Ramos, da Abicalçados, Moacir Berger de Souza, da Associa-

ção das Indústrias de Curtumes do Rio Grande do Sul (AICSul), 

Cristiane Stoffel, da Associação Brasileira de Máquinas e Equipa-

mentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq) e 

Milena Perin, da Associação Brasileira de Empresas de Compo-

nentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal).

Maior feira da indústria de base da América Latina, que acontece 
entre 14 e 16 de março, será palco de ações da entidade. Página 4

ABICALÇADOS 
PARTICIPA DA FIMEC 
COM FF EXCHANGE E 
APRESENTAÇÃO DO SOLA 
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Ao contrário do ano passado, quando vivíamos um momento 

de contração da demanda interna por calçados ao passo que 

as exportações indicavam uma espécie de “porto seguro” da ati-

vidade, em 2017 a gangorra se inverteu. Com uma política in-

ternacional  influenciada pelas atitudes do polêmico presidente 

norte-americano Donald Trump, seus flertes com o protecionis-

mo e a possibilidade de aumento dos juros básicos dos Estados 

Unidos – atribuição do banco central estadunidense, o FED – a 

taxa cambial perdeu qualquer rumo.

 Como sabemos, para o exportador dois fatores são essen-

ciais: um câmbio estável e com o dólar cotado em nível de com-

petitividade -despido de movimentos especulativos - de forma a 

permitir a prática de preços compatíveis com a concorrência in-

ternacional. A estabilidade porque a mudança brusca dos valores 

prejudica as negociações internacionais, com preços instáveis 

gerando insegurança tanto para o exportador como para o im-

portador. Já a moeda brasileira valorizada em patamar superior 

ao que sugere a economia real tira do exportador a capacidade 

de formar preços competitivos aos compradores internacionais. 

No ano passado, com um câmbio médio de R$ 3,40, valor 

que esteve estável ao longo daquele período, os exportadores 

brasileiros lograram possibilidades interessantes de formação 

de preços. O resultado foi uma recuperação nas exportações de 

calçados, tendo a indústria do setor fechado o ano com uma 

receita gerada 4% superior a de 2015. Somente no último mês 

daquele ano, foram mais de US$ 128 milhões em calçados em-

barcados, muito acima da média mensal de 2016, que ficou na 

faixa de US$ 80 milhões.

 

Nova realidade

Desde janeiro de 2017, convivendo com as incertezas do cená-

rio econômico mundial, estamos trabalhando com um câmbio 

médio de R$ 3,15, tendo iniciado março na faixa de R$ 3,10. Qual 

o reflexo disso na formação de preço? O pior possível.  Seria ruim 

em qualquer caso, mas o momento em que essa valorização 

do Real acontece torna o cenário ainda  mais complicado. No 

primeiro bimestre de 2017 tivemos algumas das principais feiras 

internacionais do ano: a theMicam, na Itália, a maior feira do se-

tor em nível mundial; a Expo Riva Schuh, também na Itália, que é 

responsável por um grande volume de negócios; a IFLS, na Co-

lômbia, um dos principais eventos do setor na América Latina; e 

a FN Platform, mostra que acontece no nosso principal mercado 

internacional, os Estados Unidos. O fato é que com o preço do 

produto brasileiro acima do praticado em 2016, quando o dólar 

estava valorizado, os importadores reduziram os volumes.

Para 2017, ao que tudo indica, teremos mesmo que convi-

ver com a inversão da gangorra. Esperemos uma recuperação 

da demanda doméstica, depois de um 2016 para esquecer e, 

a partir do controle da inflação, queda de juros, a retomada do 

crescimento e geração de empregos. 

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Variação cambial prejudica calçadistas

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Feira italiana deve gerar 

mais de US$ 22 milhões 

para calçadistas 

Representado a terceira 

maior delegação interna-

cional da principal feira 

de calçados do mundo, a 

theMicam, as 65 marcas 

levadas pelo programa 

Brazilian Footwear, realiza-

do pela Abicalçados e pela 

Apex-Brasil, chamaram a 

atenção dos mais de 30 mil 

compradores que passaram 

pela mostra milanesa entre 

os dias 12 e 15 de fevereiro.   

Conforme relatório gerado 

pela Abicalçados, foram 

comercializados, in loco, 521 

mil pares que geraram US$ 

8,75 milhões. Em negócios 

que ficaram alinhavados no 

evento, o número chega 

a 1,5 milhão de pares, que 

devem gerar mais de US$ 22 

milhões.

Líder nacional, RS tem 

alta de 23% no valor das 

exportações de calçados

Líder nacional em expor-

tações de calçados, o Rio 

Grande do Sul registrou 

em janeiro uma elevação 

de 23% no valor arre-

cadado com as vendas 

do produto para outros 

países, em relação ao 

primeiro mês do ano pas-

sado, conforme divulgou 

nesta quinta-feira (9) a 

Abicalçados. As empresas 

gaúchas arrecadaram 

cerca de US$ 33,3 milhões 

com o produto, contra os 

US$ 27 milhões registrados 

em 2016.  O número de 

pares enviados a outros 

países teve uma elevação 

de 22,9%, de cerca de 1,5 

milhão em janeiro de 2016 

para 1,9 milhão no mês 

passado. 

Setores comemoram resul-

tado menos negativo em 

2016 que no ano anterior

O tamanho da produção de 

setores como o de calçados 

e eletrodomésticos caiu no 

ano passado, porém as que-

das foram menos acentua-

das que em 2015. A variação 

do volume de sapatos feitos 

no Brasil foi negativa em 

1,8% em 2016, mas, mesmo 

assim, foi o melhor desem-

penho desde 2013, quando 

havia crescido 4,7%. No 

decorrer dos doze meses, 

os números melhoraram, 

diz Heitor Klein, presidente 

da Abicalçados (do setor).  

“Houve recuperação ao lon-

go do ano e tudo indica que 

esse ritmo deverá continuar 

em 2017: lento, gradativo e 

seguro”, afirma. 

Plataforma cresce e abre 

mercados

A Vitrine Virtual do Bra-

zilian Footwear, braço 

internacional da Abicalça-

dos, realizado em parceria 

com a Apex-Brasil, está 

em franco crescimento. 

Conforme relatório da 

Abicalçados, a plataforma 

B2B, lançada em setembro 

de 2015, já congrega 56 

marcas calçadistas ativas 

e 1,2 mil compradores 

internacionais cadastra-

dos. A iniciativa, que pode 

ser acessada pelo site 

www.brazilianfootwear.

com, oportuniza o start 

das negociações entre o 

importador e a empresa 

cadastrada, gerando ne-

gócios relevantes para as 

exportações.
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Abicalçados premia 

jornalista com melhor 

matéria setorial de 2016

A Abicalçados está com 

inscrições abertas para a 5ª 

edição do Prêmio Direções, 

que reconhecerá o jorna-

lista com a melhor matéria 

setorial escrita ao longo de 

2016. A distinção também 

reconhecerá as empresas 

do setor com as melhores 

práticas nas categorias de 

Gestão Industrial, Marketing, 

Design, Sustentabilidade e 

Internacionalização. Os in-

teressados têm até o dia 6 

de março para se cadastra-

rem gratuitamente no site  

www.premiodirecoes.com.br.  

O gestor de Projetos da 

Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, destaca que 

a iniciativa busca gerar 

referências positivas para o 

setor calçadista nacional.

Cadeia calçadista discute 

demandas latentes do 

setor

Com o objetivo de enten-

der as demandas latentes 

do complexo coureiro-

-calçadista e elaborar um 

plano de ação para os 

próximos anos, foi iniciado, 

no dia 9 de fevereiro, o pla-

nejamento estratégico do 

setor, em encontro realiza-

do na sede da Abicalçados. 

O trabalho tem relação com 

o Future Footwear, pro-

grama lançado em agosto 

passado com o objetivo 

de aumentar a competi-

tividade e a rentabilidade 

das empresas de couro, 

máquinas e equipamentos, 

componentes e calçados. 

A empresa responsável 

pelo trabalho, NovoCiclo 

Empresarial, é de Belo Ho-

rizonte/MG e foi contrata-

da por meio de um edital 

do MDIC. 
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Conselho Deliberativo

“Ao contrário 
do ano passado, 
quando vivíamos 

um momento 
de contração da 
demanda interna 

por calçados 
ao passo que 

as exportações 
indicavam uma 

espécie de 
“porto seguro” 

da atividade, em 
2017 a gangorra 

se inverteu. ”
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“Estamos contentes com os primeiros retornos que recebemos, a 
partir do lançamento internacional do Projeto na feira FN Platform. 

Muitos participantes daquele evento, sejam varejistas, distribui-
dores ou jornalistas especializados, deixaram depoimentos que 
reafirmam nosso acerto na escolha do designer Ronaldo Fraga. 
Cabe também o destaque às entidades CICB e Abicalçados pela 

organização e, em especial, a dedicação do Rafael de Andrade na 
coordenação do Projeto junto a todas as partes envolvidas.”

Fernando Alano - Diretor Comercial da Kildare

Natália Hübner - Designer da Guilhermina

A colaboratividade tem sido 

pauta constante das ações da 

Abicalçados. Unir arte, design, couro 

e calçados foi a forma encontrada 

para tangibilizar esse conceito, pro-

movido através do projeto Design 

na Pele. O projeto propôs a união 

entre esses três elos da cadeira para 

a confecção de coleções cápsulas, 

que extrapolassem a questão con-

ceitual e tivessem aceitação comer-

cial. 

O primeiro casamento aconte-

ceu entre a marca de calçados femi-

nina Guilhermina, a estilista Patricia 

Viera e Couros Bom Retiro. Juntos, 

eles desenvolveram modelos mar-

cados pela feminilidade. Fluidez, 

couros com bordados, recortes a 

laser e aplicações manuais deram 

o tom da coleção. “Trabalho com 

couro há mais de 30 anos, quando 

só havia praticamente duas opções 

de cores nos curtumes: preto e mar-

rom”, conta a estilista Patrícia Viera, 

que vestiu como se fossem roupas 

os sapatos femininos. Patricia e Gui-

lhermina desenvolveram uma múl-

tipla cartela de cores, com efeitos e 

texturas sofisticadas: renda, borda-

do, mosaico.

Por outro lado, a masculina Kil-

dare se uniu ao renomado estilista 

Ronaldo Fraga para trazer novas 

cores e formatos à coleção, fazendo 

uma simbiose do estilo clássico da 

marca com uma proposta da esté-

tica urbana do skate. Couros ma-

leáveis e com aspecto similar ao de 

lonas foram usados para conseguir 

o resultado inovador. Fraga e Kildare 

buscaram criar couros trabalhando 

a especialidade de três curtumes di-

ferentes: o nobuck do Couros Bom 

Retiro, a camurça do Curtume Ru-

san e o couro de cabra do Curtume 

Moderno. “A durabilidade do couro é 

a mesma, mas com uma leveza in-

crível e com jeito de tênis de lona”, 

explica o estilista.

O curador do projeto, Rafael 

de Andrade, ressalta o aprendizado 

mútuo que advém do design co-

laborativo. “O Design na Pele é um 

projeto que traz benefícios para to-

das as pontas. As expertises de todos 

se permeiam ao longo do desenvol-

vimento, desde a ideia original até 

o produto final. Em um processo 

orgânico e complementar, as refe-

rências, o know-how e a tecnologia 

são compartilhados entre todos. Os 

envolvidos aumentam exponencial-

mente seus horizontes desde a ex-

perimentação até a finalização dos 

produtos”, conta Andrade.

As coleções foram lançadas ao 

público durante a FN Platform, feira 

calçadista que aconteceu de 21 a 

23 de fevereiro, em Las Vegas, nos 

Estados Unidos (matéria na página 

6). Na ocasião, compradores inter-

nacionais, imprensa e convidados 

puderam conhecer de perto o re-

sultado do trabalho que apresentou, 

além do design colaborativo, aspec-

tos da cultura brasileira e a união da 

cadeia produtiva nacional. 

“Foi muito gratificante acom-

panhar o processo conduzido pelo 

Design na Pele. Percebemos o valor 

que foi gerado através da coopera-

ção de três players que fazem par-

te do mesmo mercado, agregando 

tecnologia, cultura e atributos de 

marca. Além do lindo resultado, o 

projeto gerou aprendizado a todos 

os participantes”, comenta Cristian 

Schlindwein, gestor de projetos da 

Abicalçados.

O Design na Pele faz parte das 

ações do Brazilian Leather – projeto 

de incentivo às exportações de cou-

ro brasileiro realizado pelo Centro 

das Indústrias de Curtumes do Brasil 

(CICB) em parceria com a Agência 

Brasileira de Promoção de Exporta-

ções e Investimentos (Apex-Brasil) e 

contou com a participação da Abi-

calçados em sua última edição.

PROJETO COLABORATIVO 
UNE CURTUMES, 
ESTILISTAS E CALÇADISTAS

ESPECIAL

A partir desta edição, o Abinforma passará a contar 

com uma coluna desenvolvida pelo Jurídico da enti-

dade, trazendo temas pertinentes ao setor.

A Abicalçados tem, entre suas principais missões, a re-

presentação e a defesa da indústria calçadista brasileira. 

Para tanto, mantém um contínuo diálogo com os Po-

deres da República, com o objetivo de contribuir para a 

criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento 

do setor. A entidade acompanha, com atenção espe-

cial, o trabalho no Congresso Nacional e Supremo Tri-

bunal Federal, cujas decisões geram um impacto direto 

na competitividade das empresas calçadistas.

No momento em que o Brasil enfrenta um cená-

rio econômico desafiador, o relacionamento institu-

cional entre o setor produtivo e o Poder Legislativo e 

Judiciário ganha ainda mais relevância. Foi pensando 

nessas premissas que a Abicalçados elaborou a Pauta 

Legislativa da Indústria Calçadista, estudo compilado 

que elenca as principais proposições em tramitação 

na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que 

faz menção, ainda, acerca de importantes ações em 

julgamento no Supremo Tribunal Federal.

Subdividida por interesses, tais como: meio am-

biente, trabalhista, tributário/fiscal, comércio exterior 

e interesse setorial, o documento destaca ainda pro-

posições consideradas prioritárias para o momento 

atual, e que necessitam de ações momentâneas.

A Pauta está em constante monitoramento e 

alteração, seja por acréscimos de proposições e/ou 

ações, marcação de posição pela indústria calçadista, 

e atualização de históricos. O associado da Abicalça-

dos é parte legítima para contribuir e interagir com 

esta importante ferramenta de diálogo, seja através de 

eventuais dúvidas, sugestões, análise de proposições 

e da constitucionalidade de leis, bem como assuntos 

de seu interesse.

Empresas associadas podem solicitar a última 

versão da Pauta. Em breve o documento estará dis-

ponível no site da Abicalçados, em área de conteúdo 

exclusivo aos associados.

Confira algumas das pautas prioritárias tratadas no 

momento:

PEC 287/2016 (PEC da Previdência) que, dentre 

outros objetivos, pretende alterar o parágrafo 5º do 

artigo 149 da Constituição Federal para prever que 

as receitas decorrentes de exportação continuem 

imunes às contribuições sociais, exceto no que diz 

respeito às contribuições previdenciárias incidentes 

sobre a receita em substituição às incidentes sobre a 

folha de salários.

A desoneração da folha hoje é opcional, porém 

o setor calçadista permaneceu contemplado com 

uma alíquota considerável de 1,5% quando da publi-

cação da Lei nº 13.161/2015. Havendo aprovação da 

PEC da forma como foi apresentada, diversos seto-

res, dentre eles o calçadista, serão onerados no que 

diz respeito à incidência de contribuição previdenci-

ária sobre a receita de suas exportações, fato refuta-

do pela Abicalçados que está trabalhando no sentido 

de reverter a tentativa.

PL 6787/2016 (Reforma trabalhista) que, den-

tre outros objetivos, pretende conceder força de Lei 

às Convenções e Acordos Coletivos de trabalho.

A Abicalçados apoia, porém com ressalvas, a tra-

mitação e aprovação do Projeto de Lei para que seja 

reconhecida a prevalência das Convenções e Acordos 

Coletivos com o intuito de estimular o diálogo social 

e modernizar as relações de trabalho.

INFORME JURÍDICO

“Foi um longo desenvolvimento, com estudos, esboços, testes de ma-
teriais, qualidade e produtividade, acrescidos pela grande experiência 
da Patricia Viera, tanto em conhecimento da matéria-prima - o couro 
- quanto em entendimento de perfil de consumidor/público-alvo do 
projeto. Nossa marca foi enriquecida com a chegada da coleção cáp-
sula, os elementos/produtos se complementaram de forma coerente 
e isso acabou se refletindo em todo o processo de apresentação da 
marca na FN Platform.”

Coleções foram lançadas ao público durante a FN Platform

Design na Pele é uma realização do CICB que conta com a parceria da Abicalçados e das marcas Kildare e Guilhermina

http://www.orisol.com.br
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Entidade lança relatório anual de atividades

IBTeC completa 45 anos com metas ambiciosas

A Abicalçados lança, no mês de março, a segun-

da edição do Relatório Anual. Trazendo os resul-

tados das ações da entidade e também do seu 

braço internacional, o Brazilian Footwear, ao lon-

go de 2016, a publicação conta ainda um pouco 

da história da entidade calçadista, sua Pauta Le-

gislativa, os destaques do setor ao longo do ano 

passado e lista os projetos da entidade e como 

eles vêm sendo operados em parceria com asso-

ciações parceiras. 

Entre outros números relevantes, o Relató-

rio aponta para o crescimento no quadro de as-

sociados,  bem como a aproximação cada vez 

maior da Abicalçados com essas empresas, seja 

através do auxílio em ações pontuais, como pela 

condução de pleitos importantes do segmento 

para as esferas dos poderes públicos estaduais e 

Federal, sempre com o objetivo de garantir uma 

maior competitividade para a cadeia coureiro-

-calçadista nacional. 

No Relatório, o leitor ainda terá acesso ao ca-

lendário de ações de 2017, listando as principais 

feiras nacionais e internacionais, além dos even-

tos que serão realizados pela entidade. 

Um dos mais tradicionais centros de desenvolvimento e 

pesquisa do setor calçadista brasileiro, o Instituto Brasileiro 

de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) está 

completando 45 anos de existência. A comemoração acon-

teceu no dia 22 de fevereiro e se estenderá até o dia 7 de 

outubro, data de fundação da entidade no ano de 1972. Se-

diado em Novo Hamburgo/RS, o instituto tem meta de cres-

cer 100% até 2020.

Para garantir a meta de crescimento, o Instituto criou o 

Projeto 2020, que está delineando “o IBTeC do futuro”, preven-

do a diversificação das áreas de atuação da instituição como 

uma das bases para garantir os resultados projetados. Segundo 

o presidente do instituto, Paulo Griebeler, nos últimos quatro 

anos foram investidos R$ 4 milhões, número que deve aumen-

tar no próximo período. Uma das frentes é o investimento em 

novos nichos de mercado. 

A “menina dos olhos” do IBTeC é a ampliação do parque 

tecnológico, que já iniciou com a criação do Laboratório de 

Luvas e Vestimentas, resultado de dois anos de pesquisas e 

busca de equipamentos, e investimentos de mais de R$ 1 mi-

lhão. “O Laboratório está equipado para realizar 35 tipos de 

ensaios, testar a resistência de Equipamentos de Proteção In-

dividual (EPIs) a diferentes ações, para os diferentes setores de 

serviços e industriais”, explica Griebeler. 

Certificações

O IBTeC tem convênios com importantes instituições nacio-

nais e internacionais, que reconhecem a instituição pela sua 

qualidade técnica e credenciam o Instituto para a realização 

de ensaios e emissão de certificados nas áreas de qualidade e 

de verificação de especificações de produtos e insumos. Além 

da certificação ISO, o IBTeC tem importantes acreditações in-

ternacionais, da Satra da Inglaterra e CPSC dos Estados Unidos; 

e nacionais, do Inmetro e Ministério do Trabalho e Emprego. 

Estes reconhecimentos garantem aos usuários dos serviços a 

credibilidade para a entrada em mercados do mundo. Conheça 

mais em www.ibtec.org.br.

ABICALÇADOS ESTARÁ NA FIMEC 2017

A Abicalçados estará em 

uma das maiores  feiras da 

indústria de base do setor calça-

dista do mundo, a Feira Interna-

cional de Couros, Produtos Quí-

micos, Componentes, Máquinas 

e Equipamentos para Calçados 

e Curtumes (Fimec). O evento, 

que acontece entre os dias 14 e 

16 de março, nos pavilhões da 

Fenac, em Novo Hamburgo/RS, 

além das 700 marcas que estarão 

expondo maquinários, couros, 

laminados, produtos químicos 

e tecnologias em geral, contará 

com a realização do FF Exchange 

e a apresentação do Sistema de 

Operações Logísticas Automati-

zadas (SOLA), ambas promoções 

da Abicalçados.

Marcada para o dia 15, se-

gundo dia do evento, das 10h 

às 12h, a programação do FF 

Exchange contempla rodadas 

de negócios no formado speed 

dating – com três minutos de 

interação - entre curtumes e in-

dústrias de calçados.

A iniciativa faz parte do pro-

grama Future Footwear, lançado 

em agosto passado, e que busca 

implementar novos conceitos 

no setor através da criação de 

novos produtos, modelos de ne-

gócios e processos produtivos. 

“O FF Exchange é uma rodada 

de negócios que busca incenti-

var o relacionamento e a gera-

ção de negócios entre empresas 

compradoras e fornecedores”, 

explica a gestora de Projetos da 

Abicalçados, Roberta Ramos.

Para a ação estão confir-

madas as participações dos 

curtumes Nimo, Rusan, Romi-

couros, Santa Croce, Souba-

ch, Bom Retiro, JBS, Coming, 

Bannach, Couroquimica, Fuga, 

Eireli, Yurgel, Rhoma Pelles , 

Couros Romeu, Natur, Apuca-

rana e Codina. Os fornecedores 

participarão de rodadas rápidas 

de negociações com as marcas 

West Coast, Cravo & Canela, 

Bibi, Tabita, Paquetá, Dakota, 

Ramarim, Coopershoes, Usa-

flex, Pegada, Sugar Shoes, Jor-

ge Bischoff, Cristófoli, Morena 

Rosa, Rubra, Fiero Calçados, 

Amoreco e Fabrès Design.

A ação será realizada em 

parceria com Centro das In-

dústrias de Curtumes do Brasil 

(CICB), Associação Brasileira de 

Químicos e Técnicos em Curti-

mento (Abqtic), Associação Bra-

sileira de Empresas de Compo-

nentes para Couro, Calçados e 

Artefatos (Assintecal) e Fenac.

 

SOLA

Pelo segundo ano consecutivo, 

o SOLA será apresentado, na 

prática, durante a fabricação de 

calçados realizada na Fábrica 

Conceito, uma iniciativa que irá 

demonstrar o “chão de fábrica” 

em real time para os espectado-

res interessados nas mais recen-

tes tecnologias de produção.

Com quatro linhas de mon-

tagem, a Fábrica Conceito reuni-

rá equipamentos e métodos pro-

dutivos modernos, que balizarão 

a indústria nos próximos anos, 

entre eles o SOLA, sistema que 

trabalha com a padronização e 

automatização dos processos 

logísticos, viabilizando a integra-

ção total da cadeia. 

O assessor-executivo da Abi-

calçados, Igor Hoelscher, explica 

que a metodologia difundida tem 

o objetivo de integrar a cadeia 

produtiva no que tange a iden-

tificação, processos e troca ele-

trônica de dados (EDI – Eletronic 

Data Interchange) na linguagem 

global padrão GS1. “Para o fun-

cionamento do SOLA, basta ter 

disponível qualquer sistema ERP 

e scanners para a leitura dos códi-

gos de barras”, destaca Hoelscher, 

que lista como ganhos importan-

tes da utilização do sistema a re-

dução de custos e inconsistências 

de informações, eficiência e agili-

dade no despacho e rastreamen-

to de mercadorias, melhorias de 

gestão e ganhos comerciais junto 

aos clientes. 

Durante os quatro dias de 

evento, a Abicalçados terá um 

estande institucional para aten-

der o público interessado, local 

onde também será operaciona-

lizado os processos de certifica-

ção do fechamento das grades 

de produção, expedição e esto-

que em tempo real da produção 

das linhas de montagem da Fá-

brica Conceito.

ABINOTÍCIAS

41 novas associações 

Empresas associadas respondem por  
70% da produção nacional de calçados

US$ 212 milhões  
em negócios gerados

ALGUNS DADOS
R E L AT Ó R I O  A N U A L

2016

Entidade apresentará ações na mostra que será realizada entre 14 e 16 de março, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS
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C om o objetivo de entender as de-

mandas latentes do complexo 

coureiro-calçadista e elaborar um plano 

de ação para os próximos anos, foi inicia-

do, no dia 9 de fevereiro, o planejamento 

estratégico do setor, em encontro reali-

zado na sede da Abicalçados, em Novo 

Hamburgo/RS. O trabalho tem relação 

com o Future Footwear, programa lança-

do em agosto passado com o objetivo de 

aumentar a competitividade e a rentabili-

dade das empresas de couro, máquinas e 

equipamentos, componentes e calçados.

A empresa responsável pelo trabalho, 

NovoCiclo Empresarial, é de Belo Hori-

zonte/MG e foi contratada através de um 

edital do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC). O prazo para 

encerramento do planejamento está mar-

cado para junho deste ano. Até esta data, 

a consultoria deverá contatar empresários 

de todos os elos da cadeia produtiva, além 

de entidades setoriais e órgãos de governo.

Dinâmica

A dinâmica apresentada consistiu na 

formação de quatro grupos forma-

dos por representantes de diferentes 

entidades para a discussão de quatro 

temas principais: Mercado e Tendên-

cias; Eficiência Operacional; Tecno-

logia, Design e Gestão; e Ambiente 

de Negócios. Do brainstorm proposto 

surgiram ideias diversas que serão uti-

lizadas na formação do planejamento 

estratégico. “O nosso objetivo é reunir 

subsídios para analisar as tendências e 

oportunidades do mercado calçadista, 

validando os mesmos com as entida-

des realizadoras do projeto”, explicou a 

consultora Marcela Castro.

 

União de esforços

O presidente-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, destaca a união das entida-

des da cadeia coureiro-calçadista, que 

estão trabalhando colaborativamente 

pela competitividade do setor. “A cocria-

ção é uma via de várias mãos e as empre-

sas, não somente do segmento calçadis-

ta, mas de toda a cadeia de suprimentos 

e inclusive de outros setores, estão com-

preendendo isso”, avalia o executivo. 

Participaram do encontro na Abical-

çados: representantes da entidade calça-

dista anfitriã; da Assintecal; da Abrameq; 

do Centro das Indústrias de Curtumes 

do Brasil (CICB); do Centro de Inovação 

(CITEC); da Associação Sul-Riogran-

dense de Apoio ao Desenvolvimento de 

Software (Softsul); da Fiergs; da Prefei-

tura Municipal de Novo Hamburgo; da 

PUCRS; do IBTeC; do Polo de Tecnologia 

da Informação da Serra Gaúcha (Trino-

polo); e do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

CADEIA CALÇADISTA 
UNIDA EM BUSCA DE SOLUÇÕES

Prêmio Direções será entregue em abril

ABINOTÍCIAS

A 5ª edição do Prêmio Direções, 

realizado pela Abicalçados, será 

entregue no dia 27 de abril, no Es-

paço TAO, em Novo Hamburgo/

RS. Com o prazo de inscrições fi-

nalizado, agora o próximo passo 

para as empresas inscritas é a ela-

boração do case para envio até o 

dia 27 de março. 

O gestor de Projetos da Abi-

calçados, Cristian Schlindwein, 

destaca que a iniciativa vem ama-

durecendo a cada edição, com ca-

ses cada vez mais fortes e que ser-

vem de referências positivas para 

o setor calçadista nacional. “Em 

momento de concorrência forte, 

por vezes até desleal, nos depa-

rarmos com uma iniciativa total-

mente focada na colaboratividade 

e que vem tendo o engajamento 

cada vez maior das empresas. No 

Prêmio, todos saem vencedores, 

pois as iniciativas de sucesso po-

derão ser adaptadas às variadas 

realidades da indústria calçadista 

nacional”, avalia o gestor. 

O Prêmio Direções confere 

premiações por porte, totalizan-

do duas por categoria – Gestão 

Industrial, Marketing, Design, Sus-

tentabilidade e Internacionali-

zação - e também reconhece o 

jornalista com a melhor matéria 

sobre o setor calçadista escrita ao 

longo de 2016.  

Jurados especializados

Os ganhadores serão escolhidos 

por um comitê de renomados es-

pecialistas nas áreas relacionadas, 

que só serão conhecidos no dia da 

entrega do Prêmio.

 

Premiação

Os ganhadores receberão Troféu 

5º Prêmio Direções Abicalçados, 

permissão para uso do selo da 

respectiva edição, divulgação nos 

canais de comunicação da Abical-

çados – releases para a imprensa, 

sites, mídias sociais e Abinforma 

-, e promoção em universidades, 

escolas, congressos e seminários 

realizados pela Abicalçados ao 

longo do ano.

O Prêmio Direções é uma 

ação da Abicalçados que conta 

com os patrocínios da Braspress, 

Couromoda e Francal Feiras. 

Produto premiado no
Inspiramais

Edição Verão 2018

Clique aqui

Entidade realizou encontro com parceiros para debater o planejamento estratégico do Future Footwear, que será conduzido pela empresa NovoCiclo, de Minas Gerais

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

A participação das marcas brasileiras 

nas feiras internacionais realizadas 

em fevereiro deve gerar negócios na or-

dem de US$ 59 milhões. Juntas, as feiras 

IFLS - International Footwear and Leather 

Show, theMicam e FN Platform contabili-

zaram resultados imediatos de US$ 13 mi-

lhões, com expectativa de alinhavar mais 

US$ 46 milhões nos próximos seis meses 

em decorrência dos contatos feitos nas 

feiras, que totalizaram mais de 2,3 mil. A 

presença dos brasileiros nos eventos foi 

viabilizada através do Brazilian Footwear, 

programa realizado pela Abicalçados em 

parceria com a Apex-Brasil.

Na IFLS, feira realizada em Bogotá, 

na Colômbia, entre os dias 8 e 10, as 

30 marcas brasileiras expositoras fe-

charam US$ 2,9 milhões em negócios, 

o equivalente a 129 mil pares, sendo 

que a previsão é de chegar a mais US$ 

18,5 milhões, ou 2,97 milhões de pares 

ainda neste semestre. O número é 2,5% 

superior ao registrado no ano passa-

do. Como parte do Export Thinking, 

os empresários que estiveram na IFLS 

participaram ainda do Seminário Pre-

paratório, um dia antes da feira, e do 

serviço de matchmaking, que resultou 

em mais de 250 reuniões com compra-

dores e distribuidores locais durante a 

mostra. Também foi realizado o Pho-

tocall, evento de relacionamento com 

a imprensa (veja fotos na contracapa).

Com 65 marcas apoiadas pelo Bra-

zilian Footwear, a theMicam (foto), que 

ocorreu de 12 a 15, em Milão, na Itália, 

resultou na comercialização, in loco, de 

521 mil pares, que geraram US$ 8,5 mi-

lhões. Em negócios que ficaram alinha-

vados no evento, o número chega a 1,5 

milhão de pares, que devem gerar mais 

de US$ 22 milhões.

Já a FN Platform, mostra realizada 

em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre 

21 e 23, gerou negócios acima de US$ 

1,6 milhão para as 34 marcas nacionais, 

com expectativa de chegar em US$ 5,3 

milhões no semestre. O número de ne-

gócios fechados no evento surpreende 

positivamente, já que é superior ao reali-

zado no mesmo período do ano passado 

(US$ 1,3 milhão).

“Estamos passando por um momen-

to econômico de muitas incertezas, o 

que impacta diretamente nos negócios. 

Mas apesar das dificuldades, as marcas 

apoiadas pelo Brazilian Footwear mos-

tram resistência, provando a importância 

do trabalho constante e de longo prazo”, 

declara Roberta Ramos, gestora de proje-

tos da Abicalçados.

PLATAFORMAS COMERCIAIS 
DEVEM GERAR US$ 59 MILHÕES 
EM NEGÓCIOS PARA O BRASIL

http://www.abicalcados.com.br
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A Anatomic & Co recebeu, no último dia 19 de fevereiro, a premiação norte-

-americana Footwear Industry Awards como a marca do ano. Organizada 

pela Datateam Business Media, a 60ª edição da premiação reconheceu as mais 

destacadas marcas de calçados do mundo em 2016. 

A editora da Footwear Today Magazine, revista do prêmio, Cheryl Taylor, 

ressalta que a iniciativa reconhece a criatividade e inovação das marcas, bem 

como a sua eficácia na comunicação com os consumidores. “Parabenizamos 

a Anatomic & Co, que foi a principal marca masculina de calçados ao longo de 

todo o ano passado”, disse. 

ANATOMIC & CO 
RECEBE PREMIAÇÃO 
INTERNACIONAL

Exportações de calçados 
geram US$ 81,4 milhões em janeiro
O ano começou positivo para os calçadis-

tas. Embora a base de comparação do ano 

passado seja fraca, os mais de 11,37 milhões 

pares comercializados no exterior, que gera-

ram US$ 81,4 milhões, indicam a sequência 

no crescimento dos embarques registrada 

no final de 2016. Os números são 17,5% su-

periores em valores gerados e 0,6% menores 

em volume em relação ao primeiro mês do 

ano anterior (US$ 69,3 milhões e 11,44 mi-

lhões de pares).

O presidente-executivo da Abicalça-

dos, Heitor Klein, comemora o resultado do 

primeiro mês e ressalta que ainda é reflexo 

das boas vendas realizadas na temporada 

de verão do ano passado. “São negócios 

que já estavam alinhavados e refletem nos 

números de agora. A questão é se vamos 

continuar nesse ritmo nos próximos meses, 

já que houve uma desvalorização do dólar 

no período, o que deixou o nosso produto 

com preço menos competitivo no exterior”, 

avalia. Segundo o executivo, o cenário inter-

nacional nebuloso não permite a criação de 

qualquer quadro de expectativas para o ano. 

Os principais destinos do calçado bra-

sileiro no primeiro mês do ano foram os 

Estados Unidos, para onde foram embarca-

dos 1,3 milhão de pares que geraram US$ 16 

milhões (altas de 2% em volume e 5% em 

valores na relação com igual mês de 2016) 

e a França, que comprou 1,45 milhão de pa-

res por US$ 9 milhões (quedas de 41,7% em 

volume e 6,6% em dólares). A Argentina, por 

sua vez, importou 409 mil pares que gera-

ram US$ 7 milhões, altas de 98% em pares 

e 165% em dólares em relação ao mesmo 

período do ano passado.

Importações em queda

As importações seguiram a tendência de 

queda registrada ao longo de 2016. No pri-

meiro mês, entraram no Brasil 2,5 milhões 

de pares pelos quais foram pagos US$ 35,62 

milhões, números inferiores tanto em volu-

me (-5,5%) quanto em valores (-6,1%) na re-

lação com o janeiro do ano passado.

O primeiro mês do ano também regis-

trou queda nas importações de partes de 

calçados – cabedais, solas, saltos, palmilhas 

etc. No período entrou no Brasil o equiva-

lente a US$ 5,34 milhões, 30% menos do que 

no ano passado. As principais origens foram 

China, Vietnã e Paraguai.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN 2016: US$ 27 MILHÕES

JAN 2017: US$ 33 MILHÕES

VARIAÇÃO:  22%

CE
CEARÁ

JAN 2016: US$ 24,35 MILHÕES

JAN 2017: US$ 24,87 MILHÕES

VARIAÇÃO: 2,1%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN 2016: US$ 5,66 MILHÕES

JAN 2017: US$ 8,57 MILHÕES

VARIAÇÃO: 51,4%

VARIAÇÃO: 17,5% 

JAN 2016:
 US$ 81,4 MILHÕES US$ 69,3 MILHÕES

JAN 2017:

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

VIETNÃ
JAN 2016: US$ 22,17 MILHÕES

JAN 2017: US$ 20,75 MILHÕES

VARIAÇÃO: -6,4%

INDONÉSIA
JAN 2016: US$ 8 MILHÕES

JAN 2017: US$ 6 MILHÕES

VARIAÇÃO: -25%

CHINA

TOTAL

JAN 2016: US$ 3,74 MILHÕES

JAN 2017: US$ 4,1 MILHÕES

VARIAÇÃO: 9,6%

VARIAÇÃO: -6,2%  

JAN 2016:
 US$ 35,62 MILHÕES US$ 38 MILHÕES

JAN 2017:

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

Dados preliminares do MDIC apontam que em fevereiro os calçadistas 
embarcaram 9,2 milhões de pares que geraram US$ 81,5 milhões. O número 
é 6,8% menor em pares e 5% maior em dólares gerados no comparativo com 

igual mês de 2016. Com isso, o setor fecha o primeiro bimestre com 20,5 
milhões de pares embarcados, que geraram US$ 162,9 milhões, números 

inferiores em volume (-3,5%) e superiores em receita (10,8%) no comparativo 
com igual período de 2016.
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MODA

LIFESTYLE VERDE-AMARELO NA COLÔMBIA

V inte marcas de calçados participaram do Photocall, 

que aconteceu em Bogotá, na Colômbia, um dia 

antes da IFLS abrir suas portas. Representando o melhor 

da moda brasileira, as companhias aproveitaram a sessão 

de fotos para estreitar o relacionamento com a impren-

sa local e apresentar as novidades para a estação. Confi-

ra alguns cliques da ação, que contou com produtos das 

marcas Piccadilly, Beira Rio Conforto, Moleca, Molekinha, 

Molekinho, Modare Ultraconforto, Vizzano, Itapuã, New 

Face, Itsandal, Schutz, Arezzo, Pegada, Adrun, West Coast, 

Cravo & Canela, Klin, Kidy, Bottero e Verofatto.

www.braspress.com.br

Automação
Mais agilidade e ganho de 
tempo nos processos de 
embarque das encomendas.

Frota A mais jovem  do Brasil, 
com média de 3,5 anos.

Filiais automatizadas em locais 
estratégicos, facilitando assim 
a distribuição das encomendas.

Filiais

Planeta Azul - Guarulhos

Há 40 anos oferecendo 
infraestrutura, tecnologia 
e segurança no transporte 

de encomendas.

EM TODO
O BRASIL
CHAME A 

BRASPRESS

O maior 
SORTER da 

América 
Latina

http://www.braspress.com.br

