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ABICALÇADOS APRESENTA O 
SOLA PARA EMPRESÁRIOS 

CALÇADISTAS COMEMORAM 
APROVAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO

ENTIDADES PROMOVEM 
ANÁLISE DE CENÁRIOS

O Prêmio Direções Abicalçados chega à reta final. Com 

cases robustos inscritos, a premiação irá reconhecer as 

melhores práticas do setor. A cerimônia, onde serão co-

nhecidas as melhores iniciativas nas áreas de – Gestão 

Industrial, Marketing, Design, Sustentabilidade e Interna-

cionalização, além da melhor matéria setorial de 2016, 

ocorrerá no dia 27 de abril, no Espaço TAO, em Novo 

Hamburgo/RS. Os ganhadores receberão Troféu 5º Prê-

mio Direções Abicalçados, permissão para uso do selo 

da respectiva edição, divulgação nos canais de comuni-

cação da Abicalçados, matéria e anúncio individuais na 

Revista Digital do Prêmio Direções 2017 e promoção em 

universidades, escolas, congressos e seminários realiza-

dos pela Abicalçados ao longo do ano. O Prêmio Dire-

ções conta com os patrocínios da Braspress, Couromoda 

e Francal Feiras. 

“REONERAÇÃO” DA 
FOLHA DE PAGAMENTOS 

PRÊMIO DIREÇÕES SERÁ 
ENTREGUE DIA 27

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
TOP DE ESTILISMO

No último dia 29 de março, o ministro da Fazenda, Hen-

rique Meirelles, anunciou um pacote de medidas, entre 

eles a chamada “reoneração da folha”. Em vigor desde 

dezembro de 2011, a desoneração da folha de pagamen-

to, inicialmente aplicada para somente três setores, entre 

eles o calçadista, substituía a alíquota de 20% paga sobre 

o total da folha de salários pela cobrança de 1,5% sobre 

o faturamento com vendas domésticas para o segmen-

to. “A medida trouxe um alívio para o setor calçadista, 

por este ser intensivo em mão de obra, reduzindo parte 

dos custos de produção”, recorda Heitor Klein, presiden-

te-executivo da Abicalçados, ressaltando que o Governo 

deveria ter buscado a matéria na origem e não cortado 

todas as desonerações. Segundo Klein, caso entre em 

vigor, a medida deve gerar uma piora importante nos ní-

veis de emprego do setor. 

Criativos interessados em concorrer a uma bolsa de estu-

dos no Instituto Europeo di Design (IED), além de troféu e 

prêmio em dinheiro, já podem se inscrever na 22ª edição do 

Prêmio Francal Top de Estilismo. A ficha de inscrição deve 

ser preenchida no site www.francaltopdeestilismo.com.br. O 

prazo para postagem do produto e validação da inscrição é 3 

de junho. Neste ano, o prêmio terá três categorias – Calçado 

Feminino, Calçado Masculino e Bolsa – cujas criações devem 

seguir o tema “Expresse”. A revelação do primeiro, segundo e 

terceiro lugares por categoria será feita na cerimônia de pre-

miação, marcada para 2 de julho, em São Paulo. Todos os 

premiados recebem troféu relativo à colocação e prêmio em 

dinheiro (R$ 2.000 para o primeiro colocado, R$ 1.500 para o 

segundo e R$ 1.000 para o terceiro). Os vencedores presen-

tes à cerimônia  ainda concorrem a uma bolsa de estudos 

no Curso de Extensão One Year, oferecida pelo IED.

Maior feira da indústria de base para o setor, evento aconteceu 
entre 14 e 16 de março. Páginas 4 e 5

FIMEC ENSAIA 
RETOMADA DO SETOR 
E É PALCO DE AÇÕES 
DA ABICALÇADOS
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A Abicalçados, enquanto representante da indústria calça-

dista nacional, comemorou a aprovação, por parte da Câ-

mara dos Deputados, da terceirização irrestrita por meio 

do PL 4302/1998 (leia matéria na página 4).

Antes de continuar, creio que devo ressaltar a impor-

tância dessa atividade para a indústria calçadista.

Tão antiga quanto a indústria de calçados, a terceiriza-

ção no setor é peça fundamental para uma maior produti-

vidade, especialmente pelas características produtivas. Ora, 

como se sabe, trabalhamos com uma demanda sazonal, es-

pecialmente nos produtos que requerem o serviço de cos-

tura e pesponto. O fato é que o setor, sendo dependente da 

atividade, sempre sofreu – e vem sofrendo, até a regulamen-

tação – com a falta de uma legislação clara sobre o tema.

 Agora, com a regulamentação abre-se um novo ho-

rizonte nas relações de trabalho, trazendo segurança jurí-

dica tanto para a empresa como para o funcionário que, 

ao contrário do alardeado por muitos, com interesses po-

líticos e até financeiros, terá proteção dupla, já que, se a 

empresa terceirizada não pagar os seus direitos garantidos 

pela CLT, a contratante do serviço deverá fazê-lo por meio 

da responsabilidade solidária.

CLT

Importante frisar, ainda, que a terceirização absolutamente 

nada tem a ver com o fim da CLT, que embora necessite 

de ajustes, é uma legislação importante para a garantia dos 

direitos dos trabalhadores.

Como já colocado, com a terceirização, a aplicação 

da CLT será garantida duas vezes, como uma proteção 

dupla ao funcionário. O não atendimento dos direitos 

dos trabalhadores não é decorrência da terceirização, 

mas da existência de trabalhadores na informalidade – 

aliás, situação em que a falta de regulamentação e uma 

legislação arcaica contribuem - ou da não observância 

da legislação, o que pode ocorrer em qualquer formato 

de contratação.

Acreditamos, ainda, que o projeto deve estimular o 

empreendedorismo, pois cada funcionário terceirizado 

é um potencial empreendedor e muitas empresas de-

vem nascer por meio dessa modalidade de trabalho, 

gerando mais desenvolvimento econômico, geração de 

renda e empregos no Brasil, o que terá impactos positi-

vos na geração de um círculo virtuoso de retomada da 

demanda doméstica.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Terceirização é vital para a indústria calçadista

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Empresários defendem 

terceirização e centrais 

prometem greve real 

Recebida com entusiasmo 

por empresários, a aprova-

ção da lei da terceirização 

uniu as seis principais 

centrais sindicais do País 

que, juntas, preparam 

manifestações e uma greve 

geral contra a medida. O 

Sindicato dos Metalúrgi-

cos de São Paulo já realiza 

protestos a partir desta 

sexta-feira, 24. [...] Para Heitor 

Klein, da Abicalçados, que 

representa as calçadistas, a 

regulamentação deve trazer 

maior produtividade. “E não 

tira os direitos consagrados 

na CLT, protege o trabalha-

dor de forma dupla, já que 

regulamenta que caso a 

empresa terceirizada não 

cumpra com os encargos, o 

contratante o fará.”

Exportações de calçados 

crescem 5% em fevereiro

Dados elaborados pela 

Abicalçados indicam que, 

em fevereiro, os calçadistas 

exportaram 9,16 milhões 

de pares, que geraram US$ 

81,54 milhões, 6,8% menos 

em volume e 5% mais em 

receita no comparativo com 

igual mês de 2016. Com 

isso, no acumulado do bi-

mestre, os exportadores de 

calçados chegaram a 20,53 

milhões de pares embar-

cados, que geraram US$ 

162,9 milhões, volume 3,5% 

menor e receita 10,8% maior 

no comparativo com igual 

período do ano passado. 

O presidente executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, 

ressalta que, embora o resul-

tado seja positivo, o registro 

já demonstra um arrefeci-

mento das exportações.

As lições no retrovisor e os 

sinais no horizonte

Hoje é dia de saber o tama-

nho do tombo da economia 

pelo segundo ano conse-

cutivo. As projeções vão de 

uma otimista queda de 3,5% 

não superaria o tamanho 

do tombo de 3,8% em 2015 

até a maior precipitação do 

indicador desde a década de 

1990, encostando em 4%.  [...] 

Mas é curioso observar o que 

ocorre na indústria calçadista, 

ainda importante na eco-

nomia gaúcha. No primeiro 

bimestre, dados preliminares 

das exportações apontam 

para aumento de 10,8% no 

valor e redução de 3,5% no 

número de pares. Presidente 

da Abicalçados, Heitor Klein 

explica que é reflexo direto do 

câmbio, que agora perde for-

ça, e lamenta que tenha sido o 

pico dos negócios externos. 

Entidades locais avaliam 

recuo do PIB

Pelo segundo ano conse-

cutivo, o Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro, que é 

a soma de todos os bens e 

serviços produzidos no País, 

fechou no vermelho.  Os 

empresários da região não 

se surpreenderam com os 

números divulgados ontem 

pelo IBGE. Para eles, a pior 

recessão da história da eco-

nomia verde-amarela já era 

sentida na prática, dia a dia, 

na indústria, no comércio e 

nos serviços. O presidente-

-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, ressalta que os 

indícios já haviam sido da-

dos. “Desde 2014, sentíamos 

que a demanda interna vinha 

em queda, processo que 

foi intensificado com uma 

crise política e econômica 

que abateu-se no Pais” No 

horizonte, as lideranças já 

enxergam tempos melhores. 

09 de março de 2017
JORNAL DO COMÉRCIO  | ECONOMIA   
P. 10 

07 de março de 2017
ZERO HORA | MARTA SFREDO  
P. 16 

29 de março de 2017
ESTADO DE SP  
GERAL  

29 de março de 2017
EXPANSÃO RS | GERAL  

08 de março de 2017
JORNAL NH | NEGÓCIOS  
P. 14 

29 de março de 2017
DCI  | GERAL  

Abicalçados recebe visita 

do presidente da Apex-

Brasil

Em agenda no Rio Grande 

do Sul, o presidente da 

Apex-Brasil, Roberto 

Jaguaribe, esteve na sede 

da Abicalçados, em Novo 

Hamburgo, para uma 

reunião com entidades do 

setor. Participaram do en-

contro, ocorrido hoje (29), 

além de representantes 

da anfitriã, executivos da 

Assintecal, CICB e da Abra-

meq.  Apresentando dados 

do setor calçadista, que no 

ano passado exportou mais 

de 126 milhões de pares 

que geraram quase US$ 1 

bilhão, o gestor de Projetos 

da Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, destacou os 

projetos realizados em 

conjunto com as demais 

entidades da cadeia.

Diferentes setores 

questionam volta de 

taxação

Representantes de diferen-

tes setores reagiram com 

preocupação ao fim da 

desoneração da folha de 

pagamento. Na avaliação 

de entidades, a volta da 

taxação deve prejudicar a 

indústria em um mo-

mento sensível, em que 

o mercado interno ainda 

não se recuperou.  Quando 

a desoneração começou, 

foi um mecanismo criado 

pelo governo para que 

setores potencialmente ex-

portadores e que tivessem 

emprego massivo de mão 

de obra pudessem melho-

rar sua competitividade, 

lembra o presidente da 

Abicalçados, Heitor Klein. 
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Conselho Deliberativo

“Importante frisar, 
ainda, que a 

terceirização nada 
tem a ver com o 
fim da CLT, que 

embora necessite 
de ajustes, é 

uma legislação 
importante para 
a garantia dos 
direitos dos 

trabalhadores”

10 Jornal do Comércio - Porto Alegre

Economia

Quinta-feira
9 de março de 2017

Apoio para 15 startups
Foram definidos os 15 primeiros projetos que em 2017 recebe-

rão mentoria e consultoria do StartupRS, programa de fomento a 
empresas nascentes realizado pelo Sebrae-RS. A seletiva foi reali-
zada no auditório do Seprorgs, entidade parceira desde a terceira 
edição. De Porto Alegre foram escolhidas Caindo a Ficha, Coolab, 
Clic Corretores, Santo Contrato, Reservei, Pinmyspot, Minha Van, 
Frozze, Diosa e Doshi. Tem ainda Alpago, Reprosis e Croqui (Pelo-
tas), Deeper (São Leopoldo), QQC (Canela) e Tebaldi Digital (Nova 
Bassano). A aula inaugural será no próximo dia 14 de março. Já 
as atividades de consultorias, mentorias e cursos para validar o 
modelo de negócio e preparar para a captação de investimentos 
ocorrerão até julho. O diretor de startups do Seprorgs, Luís Henri-
que Petkovicz, destaca a decisão da entidade de apoiar o progra-
ma. “Queremos apoiar as ideias inovadoras e, ao mesmo tempo, 
apresentar a estes jovens empreendedores o poder da represen-
tatividade”, comenta.

E tem mais...
As três startups que mais se destacarem no StartupRS ganha-

rão uma participação automática no StartupRS Scale, com con-
sultoria especializada para preparação para investimentos, além 
da oportunidade de participar de uma visita técnica ao ecossiste-
ma de startups de São Paulo. Depois, apresentarão um pitch para 
as aceleradoras WOW, Ventiur e Fundo Criatec 2; terão acesso a 
três meses de pré-incubação na Raiar (Tecnopuc) ou incubação 
gratuita na Unitec (Tecnosinos); e receberão mentoria técnica e 
de negócio da IBM.

As armadilhas da telefonia I
Dica preciosa para quem é cliente pós-pago de serviços de 

telefonia móvel: ligue ou vá até a sua operadora de tempos em 
tempos para rever o seu plano. O seu pacote provavelmente está 
desatualizado (ou nem existe mais) e você está pagando mais 
do que deveria. Um cliente descobriu ontem que desembolsava 
cerca de R$ 240,00/mês por 200 minutos de ligações e 2GB de in-
ternet. Hoje, por esse mesmo plano, porém com 5GB de internet 
móvel, poderia estar pagando R$ 159,00.

As armadilhas da telefonia II
É curioso pensar que as operadoras e empresas de diversos 

outros segmentos usam e abusam da tecnologia para conhecer os 
seus clientes. Também não economizam nos torpedos e em ações 
de marketing para apresentar e vender novos serviços. Porém 
“esquecem” de usar essas ferramentas para ajudar os seus clien-
tes a atualizarem os seus planos e, dessa forma, pagarem o que é 
justo pelos serviços que usam.

Smartphone no gelo
No afã de con-

quistar os consumido-
res, os fabricantes de 
telefonia não sabem 
mais o que inventar. 
Já criaram smartpho-
nes capazes de sobre-
viver a uma queda 
do céu e resistentes 
a mergulhos em sa-
bonete líquido. Em 
fevereiro, durante o Mobile World Congress, que aconteceu 
em Barcelona, os visitantes se depararam com o Trekker-X3, 
smartphone da Crosscall, dentro de um bloco de gelo. O apare-
lho é impermeável e com estrutura reforçada, ideal para quem 
gosta de viver aventuras ao ar livre.

LLUIS GENE/AFP/JC

Dados elaborados pela As-
sociação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados) 
indicam que, em fevereiro, os 
calçadistas exportaram 9,16 mi-
lhões de pares, que geraram  
US$ 81,54 milhões, 6,8% menos 
em volume e 5% mais em recei-
ta no comparativo com igual mês 
de 2016. Com isso, no acumulado 
do bimestre, os exportadores de 
calçados chegaram a 20,53 mi-
lhões de pares embarcados, que 
geraram US$ 162,9 milhões, vo-
lume 3,5% menor e receita 10,8% 
maior no comparativo com igual 
período do ano passado.

O presidente executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein, ressal-
ta que, embora o resultado ainda 
seja positivo na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, o 
registro já demonstra um arre-
fecimento das exportações, que 
haviam crescido mais de 17% 
em janeiro. “O dólar sofreu uma 
forte desvalorização a partir do 
final do ano passado, passando 
de uma mediana de R$ 3,40 para 
R$ 3,15. O impacto foi muito for-
te na formação de preços”, expli-
ca o executivo, ressaltando que o 
dólar valorizado promove condi-
ções para a formação de preços 
mais competitivos para o calça-
do brasileiro no exterior.

Segundo ele, as projeções 
não são positivas para as expor-
tações ao longo do ano. “Ao con-
trário do ano passado, quando 
vivíamos um momento de con-
tração da demanda interna por 
calçados ao passo que as expor-
tações indicavam uma espécie 
de porto seguro da atividade, 
em 2017 a gangorra se inverteu. 
Com uma política internacio-
nal influenciada pelas atitudes 
do polêmico presidente norte-a-
mericano, Donald Trump, seus 

COMÉRCIO EXTERIOR 

Exportações de calçados 
crescem 5% em fevereiro
Após alta de 17% em janeiro, resultado mostra arrefecimento no setor

flertes com o protecionismo e a 
possibilidade de aumento dos ju-
ros básicos dos Estados Unidos 
– atribuição do banco central es-
tadunidense, o Fed –, a taxa cam-
bial perdeu qualquer previsibili-
dade”, avalia Klein, ressaltando 
que “empatar com o mesmo re-
sultado do ano anterior já terá 
sido uma façanha”.

Principal destino do calçado 
brasileiro desde os primeiros em-
barques, na década de 1970, os 
Estados Unidos diminuíram suas 
importações de calçados brasi-
leiros no primeiro bimestre. Nos 
dois primeiros meses do ano, 
os norte-americanos compra-
ram 2,24 milhões de pares por  
US$ 33 milhões, resultados in-
feriores tanto em pares (-13,5%) 
quanto em valores (-1,4%) no 
comparativo com igual período 
de 2016. A Argentina, segundo 
destino, importou 928,5 mil pa-
res que geraram US$ 15,74 mi-
lhões, números superiores em 
volume (28,1%) e em dólares 
(64,6%) na relação com o mes-
mo ínterim do ano passado. O 
terceiro principal destino do cal-

çado brasileiro no período foi a 
França, que importou 1,7 milhão 
de pares por US$ 13,5 milhões, 
números inferiores tanto em vo-
lume (-56,3%) quanto em receita 
(-13%) no comparativo com o pri-
meiro bimestre de 2016.

No primeiro bimestre do 
ano, o Rio Grande do Sul seguiu 
sendo o principal exportador 
de calçados do Brasil. No perío-
do, os gaúchos embarcaram 4,3 
milhões de pares, que geraram  
US$ 72,36 milhões, registros su-
periores tanto em pares (19,2%) 
quanto em receita (18%) no com-
parativo com igual período de 
2016. Segundo o levantamento, o 
Ceará apareceu no segundo pos-
to, tendo embarcado 8 milhões 
de pares por US$ 43,38 milhões, 
resultados inferiores em volume 
(-0,5%) e receita (-2,8%) no com-
parativo com o mesmo ínterim 
do ano passado. O terceiro ex-
portador foi São Paulo, de onde 
partiram 1,26 milhão de pares 
que geraram US$ 17,42 milhões, 
8,5% menos em volume e 15,8% 
mais em receita no comparativo 
com o primeiro bimestre de 2016.

JOÃO MATTOS/ARQUIVO/JC

Valorização do dólar torna o sapato brasileiro mais competitivo

Parceria pretende inserir 500 empresas no exterior
O Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços 
(Mdic) e a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) anuncia-
ram ontem uma parceria para 
apoiar a inserção de 500 empre-
sas brasileiras no mercado inter-
nacional. O prazo de inscrição 
será aberto em julho para indús-
trias de todos os portes, setores e 
unidades da federação.

Elas farão parte do progra-
ma Rota Global, que oferece con-

sultoria completa para empre-
sas não exportadoras investirem 
no mercado internacional, com 
diagnóstico, desenho de estraté-
gia e acompanhamento.

A meta é traçar o diagnósti-
co de 500 empresas brasileiras, 
desenvolver planos de negócios 
para 200 delas e, ao final do 
projeto, em 2018, ter ao menos 
100 novas empresas com opera-
ções concretas de exportação. O 
programa é desenvolvido pela 

CNI, em parceria com a União 
Industrial Argentina e o Parque 
Tecnológico de Extremadura, 
na Espanha.

O investimento de R$ 1,2 mi-
lhão da iniciativa vem do AL-In-
vest, um programa da Comissão 
Europeia para fomentar a pro-
dutividade e competitividade de 
micro, pequenas e médias em-
presas na América Latina, como 
forma de combater a pobreza e a 
desigualdade social.



ABRIL 2017 - ABINFORMA 3

A 41ª edição da Feira Interna-

cional de Couros, Produtos 

Químicos, Componentes, Máqui-

nas e Equipamentos para Calça-

dos e Curtumes – Fimec (matéria 

na página 4), maior mostra da in-

dústria de base do setor calçadista, 

além de ser palco para negócios, 

foi a oportunidade perfeita para a 

demonstração de tecnologias im-

portantes e que devem impulsio-

nar o desenvolvimento setorial nos 

próximos anos. Para a Fimec 2017, 

foi montada uma Fábrica Concei-

to que, entre máquinas, materiais 

e equipamentos inovadores, apre-

sentou o Sistema de Operações 

Logísticas Automatizadas (SOLA).  

A feira aconteceu nos pavilhões 

da Fenac, em Novo Hamburgo/RS, 

entre os dias 14 e 16 de março.

O assessor-executivo da Abi-

calçados, Igor Hoelscher, ficou os 

três dias na mostra apresentando 

o sistema, na prática, para em-

presários do setor. “O resultado 

foi fantástico. Tivemos empresas 

de todos os portes, com destaque 

para as do polo de Birigui, interior 

de São Paulo”, avalia, ressaltando 

que o fato demonstra que a pa-

dronização proporcionada pelo 

sistema serve a todo o setor, in-

dependente da atividade - forne-

cimento, manufatura e comércio. 

Segundo o executivo, é impor-

tante que toda a cadeia utilize o 

sistema de padronização, o que 

trará ganhos em escala significa-

tivos na questão logística, hoje 

um gargalo do segmento e que 

consome recursos relevantes que 

poderiam ser melhor emprega-

dos em produtividade.

Hoelscher explica que, para 

utilizar o SOLA, basta a empre-

sa ter um sistema ERP e scanners 

para a leitura dos códigos de barras 

na linguagem global GS1 para que 

a troca de informações eletrônicas 

flua de maneira consistente. “Os 

empresários parecem estar per-

cebendo, gradualmente, a impor-

tância do sistema e os ganhos que 

ele traz para toda a cadeia, mas é 

importante que não somente o 

industrial calçadista utilize, mas 

todos que fazem parte da cadeia, 

desde o fornecedor até o varejo, 

para que se faça o caminho todo 

da mercadoria até a chegada – 

correta – nas mãos do consumi-

dor”, explica. 

Varejo

O executivo comemora o fato de, 

na feira, que não tem como foco 

o lojista, e sim a indústria, ter re-

cebido a visita de uma grande rede 

de lojas do Rio Grande do Sul, que 

conta com mais de 40 pontos de 

venda. “Saímos daqui otimistas e 

com encontros agendados”,  con-

ta, acrescentando que durante o 

evento também houve uma apro-

ximação importante com a Asso-

ciação Brasileira dos Lojistas de 

Calçados e Artefatos (Ablac), que 

teve nova diretoria empossada re-

centemente.

 

Setor alimentício

O exemplo mais claro e conheci-

do de sucesso na integração da 

cadeia está no setor alimentício 

que, a partir da década de 1990, 

passou a utilizar a tecnologia de 

código de barras para a padroni-

zação, rastreabilidade e controle 

de estoques. “Antes daquela época, 

era preciso um funcionário para 

conferir manualmente os preços e 

digitá-los nas caixas registradoras. 

As filas eram enormes, o sistema 

lento e custoso”, recorda. “Uma 

grande indústria de calçados, que 

utilizou o SOLA durante um ano, 

conseguiu reduzir mais de R$ 500 

mil em custos com retrabalho, er-

ros logísticos e outros problemas 

gerados pelo inconsistente fluxo 

de informações”, acrescenta, res-

saltando que, no entanto, é preci-

so que mais empresas, da base de 

fornecimento e também do varejo, 

passem a utilizar o sistema, abran-

gendo todos os elos, assim como o 

ocorrido no setor alimentício.

 

Fábrica Conceito

A Fábrica Conceito, onde foi apre-

sentado o SOLA, foi montada para 

funcionar durante os três dias de 

feira, com a meta de cinco mil pa-

res de calçados em cinco linhas de 

montagem in loco. Para isso, foram 

utilizados maquinários modernos, 

materiais inovadores e tecnologias 

de última geração para demonstrar 

o SOLA.

Para mais informações sobre o 

SOLA, acesse o site www.sola.org.br.

ABICALÇADOS 
APRESENTA SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO NA FIMEC 2017

ESPECIAL

Agenda Legislativa da Indústria

A Abicalçados, representada pela assessora jurídi-

ca Suély Benetti, participou, no dia 28 de março, 

do evento de lançamento da Agenda Legislativa 

da Indústria proposta pela Confederação Nacional 

das Indústrias - CNI. O evento ocorreu na sede da 

entidade, em Brasília, e teve como objetivo a inau-

guração pública da agenda, composta por 131 pro-

posições atualmente em tramitação no Congresso 

Nacional e que versam sobre questões relacionadas 

à economia e à indústria. Além da participação no 

evento, a Abicalçados também contribuiu de forma 

efetiva para a construção da agenda através da in-

dicação e classificação de priorização dos temas de 

maior relevância para o setor calçadista. Acesse em 

http://bit.ly/2ncOr8s.

Reoneração da folha de pagamento

Outro assunto merecedor de destaque é o da “reo-

neração da folha de pagamento”. Publicada em edi-

ção extra do Diário Oficial da União de 31/03/2017, a 

Medida Provisória (MPV) nº 774, que versa sobre o 

assunto, estabelece que seus efeitos somente serão 

aplicados a partir de 1º/07/2017. A medida exclui do 

benefício da desoneração da folha de pagamentos 

diversos setores, entre eles o setor calçadista, que vi-

nha contribuindo com uma alíquota de 1,5% sobre a 

receita bruta em substituição aos 20% sobre a folha 

patronal. Até 30/06/2017 o setor calçadista e os de-

mais excluídos poderão continuar usufruindo do be-

nefício. Todavia, a medida terá que ser aprovada pelo 

Congresso em até 120 dias para que seja convertida 

em Lei, caso contrário, não será aplicada. 

Terceirização

Na sexta-feira, 31, o presidente Michel Temer sancio-

nou o Projeto de Lei 4302/1998, aprovado em 22/03 

pela Câmara dos Deputados. Publicada em Edição 

Extra do Diário Oficial da União, a Lei 13.429/2017 al-

tera dispositivos da Lei sobre o trabalho temporário 

(6.019/1974), e introduz o instituto jurídico da tercei-

rização, ou seja, de relações de trabalho na empresa 

de prestação de serviços a terceiros. Principais pon-

tos dos dois institutos que se diferem entre si:

-Trabalho temporário

Aquele prestado por pessoa física contratada por 

uma empresa de trabalho temporário que a coloca 

à disposição de uma empresa tomadora de serviços, 

para atender à necessidade de substituição transitó-

ria de pessoal permanente ou à demanda comple-

mentar de serviços.

Atividades-meio e atividades-fim - o contrato de 

trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvi-

mento de atividades-meio e atividades-fim a serem 

executadas na empresa tomadora de serviços.

-Terceirização

Empresa prestadora de serviços a terceiros - é a pes-

soa jurídica de direito privado destinada a prestar à 

contratante serviços determinados e específicos.

A empresa prestadora de serviços contrata, re-

munera e dirige o trabalho realizado por seus traba-

lhadores, ou subcontrata outras empresas para reali-

zação desses serviços.

Vínculo empregatício entre sócios e trabalhado-

res - não se configura vínculo empregatício entre os 

trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras 

de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a em-

presa contratante.

A empresa contratante é subsidiariamente res-

ponsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao 

período em que ocorrer a prestação de serviços, e o 

recolhimento das contribuições previdenciárias (art. 

31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991).

Contratante - é a pessoa física ou jurídica que 

celebra contrato com empresa de prestação de ser-

viços determinados e específicos

Vigência da Lei - A Lei tem vigência imediata, 

publicada no DOU 31/03/2017.

INFORME JURÍDICO
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Heitor Klein participa do Painel RBS Notícias

Abicalçados comemora aprovação da terceirização

A Abicalçados participou, na noite do dia 21 de março, da edição 

do Painel RBS Notícias do Vale do Sinos. Do debate, mediado pelo 

jornalista Elói Zorzetto, participaram, além do presidente-executi-

vo da entidade calçadista, Heitor Klein, a reitora da Feevale, Inajara 

Vargas Ramos, o presidente do Conselho Regional de Desenvol-

vimento do Vale do Rio dos Sinos (Consinos), Gabriel Grabowski, 

e o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 

de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha (ACI-NH/CB/

EV), Marcelo Clark Alves. O evento aconteceu no Salão de Atos da 

Feevale, em Novo Hamburgo/RS.

Zorzetto ressaltou que a prática da RBS TV tem o objetivo de 

instigar assuntos regionais, problemas e soluções, gerando deba-

tes na comunidade e pautas para o grupo de comunicação. “São 

reuniões abertas que temos realizado com as principais lideranças 

de cada região do Estado”, explicou. 

Contando a história da Feevale, criada há 48 anos para so-

lucionar um gargalo de falta de universidades na região, a reitora 

Inajara Ramos destacou o caráter comunitário da instituição, sa-

lientando a importância da desburocratização para que os servi-

ços transcorram sem problemas ou interrupções. 

O presidente da Consinos, Gabriel Grabowski, por sua vez, 

apresentou a pauta de reivindicações para o desenvolvimento da 

região, recentemente elaborada pelo órgão. Segundo ele, é pre-

ciso que os governos deem continuidade aos projetos dos an-

tecessores, sob risco de não gerar o desenvolvimento necessário 

para o Estado. Salientando a situação financeira do Rio Grande 

do Sul , o dirigente comentou sobre a importância das parcerias 

público privadas. “Temos um setor financeiro forte, que pode ser 

mais atuante”, frisou. 

Calçado

Avaliando o panorama atual da indústria no Rio Grande do 

Sul, o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, des-

tacou a importância de ter boas condições de competitivida-

de não só entre os Estados da Federação, mas além-fronteiras. 

O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de calçados 

e o maior exportador do segmento, respondendo por mais 

de 35% das cifras geradas com os embarques. “O cluster do 

Estado é um dos mais completos do mundo. Aqui temos tudo 

o que é necessário para a produção de calçados de qualidade, 

o problema tem sido o aumento contínuo dos custos produ-

tivos, quando o produto sai do portão para fora da fábrica é 

um desastre”, avalia. Para o executivo, é preciso investir em 

tecnologias mais avançadas que permitam uma melhor pro-

dutividade. “Recentemente lançamos o Future Footwear, um 

projeto que traz a tecnologia, a robótica, a mecatrônica para a 

discussão no setor calçadista”, contou, ressaltando que algu-

mas indústrias já estão conseguindo produzir com “custo de 

China”, mas que ainda é preciso disseminar a importância do 

investimento na produtividade. 

No mesmo tom de discurso do dirigente da Abicalçados, 

o presidente da ACI, Marcelo Clark Alves, apontou que o setor 

produtivo passa por uma grave crise no Brasil e especificamen-

te no Rio Grande do Sul, resultado de anos de falta de investi-

mentos em melhorias logísticas e infraestrutura. “O problema 

não vem de hoje, não criaram as condições para que o em-

presário queira investir aqui.  Não queremos que os governos 

deem incentivos financeiros, mas que criem condições. Hoje já 

não basta oferecer um terreno, o empresário quer saber se tem 

estrutura, se tem segurança pública, se tem formação de mão 

de obra, entre outros”, destacou. 

Promovido pela RBS TV, o Painel RBS Notícias ocorre periodi-

camente para levantar questões importantes para o Estado.

A Abicalçados comemora a apro-

vação do PL 4302/1998 no último 

dia 22 de março, na Câmara dos 

Deputados. O projeto que regula-

menta a terceirização, segundo o 

presidente-executivo da entidade, 

Heitor Klein, deve dar mais com-

petitividade para o setor calçadista 

nacional, trazendo uma maior se-

gurança jurídica tanto para o em-

presário quanto para o trabalhador.

Klein ressalta que o setor de 

calçados convive há décadas com 

este sistema de administração da 

produção, em razão da agilidade 

e da eliminação de gargalos de-

correntes de variedade de estilos. 

A terceirização de parte das ati-

vidades de manufatura de calça-

dos é tão antiga quanto à própria 

indústria e foi adotada em função 

das características próprias do pro-

duto. “A regulamentação da ativi-

dade certamente trará uma maior 

produtividade para o segmento e 

mais segurança para as relações 

de trabalho, já que diferentemen-

te do discurso de alguns, o projeto 

não tira os direitos consagrados na 

CLT, pelo contrário, ele protege o 

trabalhador de forma dupla, já que 

regulamenta que caso a empresa 

terceirizada não cumpra com os 

encargos, o contratante da mesma 

deverá fazê-lo”, explica o dirigente.

 

Fiscalização

Para o executivo da Abicalçados, o 

não atendimento dos direitos dos 

trabalhadores não é decorrência da 

terceirização, mas da existência de 

trabalhadores na informalidade ou 

da não observância da legislação 

trabalhista e “isso pode ocorrer em 

qualquer formato de contratação”.

Empreendedorismo

Klein ressalta, ainda, que o projeto 

aprovado ontem também é um es-

tímulo ao empreendedorismo, pois 

cada funcionário terceirizado é um 

potencial empreendedor.

 

Projeto

Enviada ao Congresso Nacional 

pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso em 1998, a proposta já ha-

via sido aprovada pela Câmara dos 

Deputados, mas sofreu mudanças 

no Senado Federal e estava repou-

sando desde 2002 na Câmara. 

ENTIDADES SETORIAIS UNIDAS REALIZAM 
A “MELHOR FIMEC” DOS ÚLTIMOS ANOS

A união da cadeia coureiro-calçadis-

ta para desenvolvimento do setor 

foi a tônica de todos os discursos das 

entidades envolvidas na realização da 41ª 

edição da Feira Internacional de Couros, 

Produtos Químicos, Componentes, Má-

quinas e Equipamentos para Calçados e 

Curtumes (Fimec), mostra ocorrida entre 

os dias 14 e 16 de março, na Fenac, em 

Novo Hamburgo/RS. 

A coletiva de imprensa de avaliação 

dos resultados iniciou com a exposição do 

diretor-presidente da Fenac, promotora da 

Fimec, Márcio Jung. Empossado em janeiro 

deste ano, o dirigente encarou sua primeira 

feira com naturalidade e impôs mudanças 

que agradaram os mais de 500 expositores, 

entre elas o menor número de dias, o que 

concentrou e qualificou a visitação. “Tenho 

convicção de que, com a união de todas 

as entidades presentes, conseguimos fazer 

a melhor Fimec dos últimos anos. Durante 

os dias, conversei com os expositores que 

relataram um evento muito animador para 

os negócios”, destacou. 

Para o presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, o setor demons-

trou uma integração essencial para a 

retomada da competitividade. “O grande 

destaque desta Fimec, além dos negócios 

que foram gerados, foi a união setorial, 

uma integração que não é natural em 

muitos setores econômicos e que deve-

mos comemorar como um pilar da nossa 

competitividade”, comentou. 

Qualificação 

O presidente da Associação Brasileira 

das Indústrias de Máquinas e Equipa-

mentos para Couro, Calçados e Afins 

(Abrameq), Marlos Schmitt, destacou 

que a cadeia sai fortalecida da Fimec, 

vivendo um ambiente mais otimista e 

de retomada da economia. “Também é 

importante frisar a qualidade dos visi-

tantes que, em um menor número de 

dias, nos proporcionou a potencializa-

ção das ações e dos negócios”, avaliou 

o dirigente. 

Endossando as palavras dos dirigen-

tes das entidades, José Fernando Bello, 

presidente-executivo do Centro das In-

dústrias de Curtumes do Brasil (CICB), 

ressaltou os projetos de integração rea-

lizados durante a feira, entre eles o FF 

Exchange, rodada de negócios entre cur-

tumes e calçadistas promovida pela enti-

dade em parceria com a Abicalçados. 

Fimec

Considerada a maior feira da indústria 

de base do setor calçadista na Améri-

ca Latina, a Fimec contou com mais de 

500 expositores, recebendo, ao final dos 

três dias de evento, mais de 30 mil visi-

tantes do Brasil e de outros 28 países, 

principalmente da América Latina.

A próxima edição do evento ocor-

rerá entre os dias 6 e 8 de março de 

2018, também na Fenac, em Novo 

Hamburgo/RS.

ABINOTÍCIAS
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A 41ª Fimec (matéria na pági-

na 4), mostra que aconte-

ceu entre os dias 14 e 16 de março,  

na Fenac, em Novo Hamburgo/RS, 

foi palco para mais uma edição do 

FF Exchange, desta vez colocando 

frente a frente indústrias de calça-

dos e curtumes. O evento, realiza-

do pela Abicalçados em parceria 

com o Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB) e Fe-

nac, ocorreu na manhã do dia 15, 

e contou com a participação de 15 

marcas de calçados e 19 curtumes. 

O projeto consiste na realiza-

ção de rodadas rápidas, no estilo 

speed dating, nas quais os forne-

cedores têm três minutos para 

apresentar seus produtos para os 

calçadistas. Segundo a gestora 

de Projetos da Abicalçados, Ro-

berta Ramos, o fato de o evento 

ter sido realizado numa feira do 

porte da Fimec, considerada a 

maior do setor da indústria de 

base do segmento calçadista, fa-

cilitou a prospecção de negócios. 

“Além de poderem marcar visitas 

nos estandes, já que grande parte 

dos curtumes estão expondo na 

Fimec, o fato de os calçadistas 

terem recebidos catálogos ante-

cipadamente ajudou no sucesso 

do evento”, avalia Roberta. Para a 

gestora, o FF Exchange, mais uma 

vez, cumpriu o papel de aproxi-

mação da cadeia coureiro-calça-

dista, com ganhos em networking 

e prospecção de novos negócios. 

Novo canal

O presidente executivo do CICB, 

José Fernando Bello, ressalta que 

o FF Exchange abre um novo ca-

nal de negócios entre curtumes e 

indústrias calçadistas que usam 

o couro. “É um ambiente facili-

tado de apresentação de conhe-

cimento e tecnologia. Clientes e 

fornecedores se beneficiam com 

este ponto de integração”, ava-

lia o executivo, destacando que 

esta é uma oportunidade que 

mostra como os curtumes estão 

preparados para atender a diver-

sas demandas, com qualidade, 

agilidade e alinhamento às mais 

recentes tendências do mercado.

Participando pela primeira 

vez da rodada rápida de negó-

cios, Cláudio Marcos Corrêa, da 

área de Desenvolvimento de Pro-

duto do Bischoff Group, desta-

cou que o evento proporcionou 

ótimos contatos e oportunida-

des reais de negócios. Apostan-

do na retomada da demanda in-

terna, a empresa irá investir mais 

em novos produtos e, para isso, 

será necessário uma gama de 

fornecedores com materiais di-

ferenciados, capazes de suprir as 

exigências das consumidoras da 

marca, que não são poucas. “Pre-

cisamos inovar sempre, mesmo 

quando o mercado da moda não 

está tão bom”, conta Corrêa.

Curtumes

Com participação expressiva, os 

curtumes saíram satisfeitos do 

evento. Foram pedidos de amos-

tras, novos contatos e agenda-

mentos de visitas presenciais na 

própria Fimec e também fora dela. 

Jordi Codina, diretor do Curtume 

Cobrasil, foi um dos empresários 

que se surpreendeu positivamen-

te com a atividade. “Foi uma pro-

posta objetiva e eficiente para ne-

gócios, receberemos em breve em 

nossa planta três contatos estabe-

lecidos no evento e há também 

um pedido de amostra”, informa. 

Participaram do FF Exchange 

os curtumes Apucarana Leather,  

Romeu Couros,  Curtume Co-

brasil, Coming,  Couros Bom Re-

tiro – CRB, Couroquímica, Couro 

do Norte, Couros Eireli, Curtume 

Bannach, Curtume Moderno, 

Curtume Natur, Curtume Nimo, 

Curtume Rusan,  Curtume Santa 

Croce, Empório de Couros Yurgel, 

Fuga Couros, JBS Couros, Rhoma 

Pelles, Romicouros, São Crispim e 

Soubach Special Leathers. Os for-

necedores participaram de roda-

das rápidas com West Coast, Cra-

vo & Canela, Bibi, Tabita, Paquetá, 

Dakota, Ramarim, Coopershoes, 

Usaflex, Pegada, Sugar Shoes, Bis-

choff Group, Cristófoli, Rubra e 

Amoreco. 

Maior evento do varejo mundial é apresentado na Abicalçados
A Abicalçados recebeu, na noi-

te do último dia 16 de março, a 

apresentação “NRF 2017 - 8 In-

sights para o futuro do varejo”. 

A apresentação, comandada 

na sede da entidade, em Novo 

Hamburgo/RS, foi realizada 

por Faberson Chequi, da WT 

Agência, que esteve no maior 

evento de varejo do mundo, 

promovido pela associação 

dos varejistas norte-america-

nos (NRF - sigla em inglês) em 

Nova Iorque, entre os dias 15 

e 17 de janeiro. 

Chequi começou a apre-

sentação ressaltando o insight 

número 1, o mais amplo e 

importante de todos: o varejo 

deve mudar sempre, perder 

o medo do desconhecido e 

inovar de acordo com o perfil 

do consumidor. Segundo ele, 

é preciso introduzir as ques-

tões tecnológicas no setor. “De 

2006 para cá, todos os gran-

des players mundiais, com ex-

ceção da Walmart – que está 

constante -, vêm perdendo 

rentabilidade. A Amazon, por 

sua vez, cresceu quase 2.000% 

nesse período”, destacou. Ou-

tro ponto atacado na NRF foi 

o conservadorismo do vare-

jo tradicional, que com uma 

mentalidade linear resiste às 

mudanças tecnológicas. “Esse 

varejo, foi dito, não muda há 

mais de 100 anos, por isso não 

surpreende o fato das visitas 

aos pontos de venda físicas 

virem caindo ano a ano”, dis-

se. Por outro lado, continua o 

profissional, não é preciso es-

quecer o ponto físico, mas sim 

integrá-lo ao digital, facilitando 

assim a experiência de compra 

do consumidor. “Mais da me-

tade das vendas em pontos 

físicos nos Estados Unidos são 

influenciadas pelo ambiente 

digital”, frisou, ressaltando já 

o segundo insight apresenta-

do, que aponta que o varejis-

ta deve criar um modelo de 

varejo diferenciando, unindo 

ambas as plataformas – física e 

digital, o que nos Estados Uni-

dos chamam de Phigital. 

O terceiro ponto apresen-

tado foi o “slow commerce”, 

que aponta para a necessidade 

de desacelerar a experiência de 

compra, criando lojas-concei-

to que unam entretenimento e 

não necessariamente vendas 

in loco. “Existe uma tendência 

muito forte dos ambientes de 

passeio, onde o consumidor 

pode levar a família para um 

dia agradável, com segurança”, 

destacou Chequi, ressaltando 

os cases bem sucedidos do 

Restaurante Italy. 

Chat

Outra tendência importante 

do varejo mundial é a gradual 

substituição dos aplicativos 

das lojas por chats (bots), que 

permitem uma maior intera-

ção com o consumidor. “Ape-

nas 5% das pessoas que bai-

xam os aplicativos do varejo 

são usuárias, enquanto mais 

de 80% delas preferem resol-

ver os assuntos inbox”, infor-

mou o publicitário. 

O quinto insight foi a 

importância de utilização 

dos dados com inteligência 

de mercado, com o mapea-

mento do comportamento 

de consumo. “Isso vai muito 

além da utilização de mailing. 

Hoje, existem tecnologias 

que podem criar um am-

biente de conversão muito 

mais fácil, como simulares no 

ponto físico, que ao mesmo 

tempo geram dados para a 

empresa”, contou Chequi. 

A conveniência de se tor-

nar a “casa do consumidor” 

também é uma tendência im-

portante, embora ainda não 

tão trabalhada pelo varejo. 

Segundo Chequi, “é preciso 

transformar o ponto de venda 

na casa do consumidor”. 

Capital humano

Quando se fala em inovação 

tecnológica não necessaria-

mente se exclui o capital hu-

mano. A questão está no sé-

timo insight apresentado na 

NRF. Chequi ressaltou que foi 

trabalhada a importância do 

treinamento adequado dos 

vencedores. “A NRF, inclusive, 

trabalhou em uma cartilha 

de vendas para o mercado e 

também para a formação rá-

pida de mão de obra adequa-

da às necessidades do varejo 

norte-americano”, disse. 

Presente no varejo mun-

dial desde o final da década de 

90, a customização ganhou 

papel central na nova confi-

guração do setor. Segundo o 

apresentado na NRF, é impor-

tante inserir o conceito como 

um modelo de negócio. “No 

evento, foi apresentada uma 

pesquisa que aponta que o 

consumidor está disposto a 

pagar até 20% mais por um 

produto customizado”, con-

cluiu Chequi. 

Sobre a NRF Big Show

A NRF Big Show é o maior 

evento de varejo no mundo e 

reúne milhares de executivos 

tomadores de decisão, este 

ano já foi para a sua edição 

de número 106. Foram qua-

tro dias de conteúdo (com 

palestras simultâneas), net-

working em todas as ativida-

des e atualização de tendên-

cias, tecnologias e soluções 

no Expo Hall (área de expo-

sições). O evento reuniu mais 

de 30 mil pessoas, 60% do 

público geral formado por al-

tos executivos e presidência 

de empresas. 

FF EXCHANGE UNE CALÇADISTAS E CURTUMES NA FIMEC

ABINOTÍCIAS

patentes  •  desenhos industriais  •  direitos autorais  •  marcas

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

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

O Brazilian Footwear participa 

de Missão Comercial do Setor 

de Calçados para a Rússia, promovida 

pela Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimento (Apex-

-Brasil). Com o intuito de promover as 

marcas nacionais no mercado russo e 

nos países vizinhos, a ação dá continui-

dade aos eventos realizados pelo Pro-

grama no convênio 2015/2016, quando 

a Rússia era um dos mercados-alvo do 

Brazilian Footwear. Seguindo o mesmo 

formato de showroom exclusivo para as 

marcas brasileiras, o evento ocorre en-

tre os dias 5 e 7 de junho em Moscou e 

mantém em sua programação um se-

minário preparatório. A Apex-Brasil irá 

contratar um serviço de matchmaking, 

com o objetivo de agendar reuniões 

customizadas de negócios adequadas 

à realidade de cada marca, observando 

seu público, propósito e produtos. 

Na edição realizada pelo Brazilian 

Footwear em junho do ano passado, 

as 25 marcas participantes fizeram 166 

contatos comerciais, sendo 76 deles no-

vos, e saíram da ação com a expectativa 

de chegar a cifras de US$ 4,7 milhões 

em negócios nos seis meses seguintes. 

A analista de Promoção Comercial 

da Abicalçados Ruisa Scheffel desta-

ca que, apesar da Rússia não ser mais 

mercado-alvo do Brazilian Footwear, 

os empresários calçadistas demonstra-

ram interesse em continuar investindo 

na ação no País, que é visto como um 

mercado em potencial para as marcas 

brasileiras. “Tivemos resultados posi-

tivos nas missões passadas, pois con-

seguimos, mesmo em meio à recessão 

econômica e turbulências políticas rus-

sas, encontrar oportunidades para dife-

rentes segmentos calçadistas. Além de 

se destacar como um país que compra 

produtos de maior valor agregado na 

comparação com os demais compra-

dores, a Rússia se mostrou aberta para 

um novo nicho de mercado, com uma 

demanda voltada para calçados sinté-

ticos de valor mais competitivo que o 

couro”, destaca.

Dependente de produto importado, 

o mercado russo de calçados é um dos 

maiores da Europa, tendo registrado 

vendas de 338,3 milhões de pares em 

2016. A expectativa, ainda, é de cresci-

mento nos próximos anos e de recupe-

ração do patamar pré-crise, superior a 

420 milhões de pares. Em 2016, os rus-

sos compraram 1 milhão de pares por 

US$ 13,86 milhões, aumento de 31,3% 

em pares e queda de 15% em dólares na 

relação com 2015.

O preço médio do calçado exporta-

do para a Rússia é US$ 11,35, mais alto do 

que a média geral, de cerca de US$ 8.

MISSÃO COMERCIAL RÚSSIA 
CONFIRMADA PARA JUNHO
Ação será realizada pela Apex-Brasil em parceria com a Abicalçados entre os dias 5 a 7 de junho e contará com agenda na capital russa

http://www.abicalcados.com.br
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Parceria entre Feevale e Arezzo 
cria Calçado que Cresce

INSECTA PARTICIPA 
DE PROJETO DE IMAGEM 
DA APEX-BRASIL

Exportações de calçados 
crescem 5% em fevereiro
Dados elaborados pela Abicalçados in-

dicam que, em fevereiro, os calçadistas 

exportaram 9,16 milhões de pares que ge-

raram US$ 81,54 milhões, 6,8% menos em 

volume e 5% mais em receita no compara-

tivo com igual mês de 2016. Com isso, no 

acumulado do bimestre, os exportadores 

de calçados chegaram a 20,53 milhões de 

pares embarcados que geraram US$ 162,9 

milhões, volume 3,5% menor e receita 

10,8% maior no comparativo com igual 

período do ano passado.

Principal destino do calçado brasileiro 

desde os primeiros embarques, na década 

de 1970, os Estados Unidos diminuíram suas 

importações de calçados brasileiros no pri-

meiro bimestre. Nos dois primeiros meses 

do ano, os norte-americanos compraram 

2,24 milhões de pares por US$ 33 milhões, 

resultados inferiores tanto em pares (-13,5%) 

quanto em valores (-1,4%) no comparativo 

com igual período de 2016. A Argentina, 

segundo destino, importou 928,5 mil pares 

que geraram US$ 15,74 milhões, números 

superiores em volume (28,1%) e em dólares 

(64,6%) na relação com o mesmo ínterim 

do ano passado. O terceiro principal desti-

no do calçado verde-amarelo no período foi 

a França, que importou 1,7 milhão de pares 

por US$ 13,5 milhões, números inferiores 

tanto em volume (-56,3%) quanto em receita 

(-13%) no comparativo com o primeiro bi-

mestre de 2016.

Importações

Mesmo que em queda, as importações já 

deram os primeiros sinais de retomada. 

Com a melhora gradual da demanda do-

méstica e o dólar desvalorizado, essa deve 

ser a realidade para o restante do ano. No 

primeiro bimestre entraram no Brasil 4,7 mi-

lhões de pares pelos quais foram pagos US$ 

61,4 milhões, números inferiores em volume 

(-19,4%) e em dólares (-13,1%) no compa-

rativo com igual período do ano passado - 

quando as exportações caíram mais de 30% 

na relação com 2015.

O primeiro bimestre foi de baixa tam-

bém para as importações de partes de cal-

çados – palmilhas, solas, saltos, cabedais etc 

-, que caíram 59% na relação com o mesmo 

período de 2016, somando US$ 1,57 milhão.

Os 12 acadêmicos das disciplinas Pro-

jeto de Fábrica e Gestão da Produção 

Aplicada, dos cursos de Engenharia de 

Produção e Gestão da Produção In-

dustrial da Universidade Feevale, res-

pectivamente, receberam um desafio. 

Em parceria com o Grupo Arezzo, os 

estudantes irão produzir o Calçado que 

Cresce, projeto que será desenvolvido 

durante o semestre, como atividade 

integrante das disciplinas. Durante o 

semestre, os acadêmicos terão a ex-

periência real de projetar o produto, a 

fábrica, e colocá-la em funcionamento. 

O projeto conta também com a parti-

cipação dos professores Eduardo Luis 

Schneider e Luiz Carlos Robinson, do 

projeto de pesquisa Desenvolvimento 

de novos materiais com a reciclagem 

de resíduos industriais. Eles utilizarão 

resíduos termoplásticos e têxteis da 

produção calçadista da própria Arezzo 

para a fabricação do solado do calçado.

A proposta do produto é um cal-

çado de baixo custo que se adapta ao 

tamanho do pé à medida que a crian-

ça cresce, variando até três tamanhos. 

A iniciativa prevê, ao final das aulas, a 

entrega dos 200 pares que serão pro-

duzidos para crianças em situação de 

vulnerabilidade social. Os próprios 

acadêmicos escolherão a entidade be-

neficiada, após pesquisarem institui-

ções da região. 

A Apex-Brasil deu início, no mês de mar-

ço, à primeira grande ação da campanha 

Be Brasil, que tem por objetivo melhorar a 

imagem do Brasil como parceiro de negó-

cios. Estreou, no dia 14, a série de TV B2B 

(Blogger to Blogger), que será exibida pela 

rede CNN Internacional em vários países 

que são prioritários da Agência.  Produzida 

pela Cinegroup, a série B2B consistirá, nessa 

primeira etapa, em quatro programas de 15 

minutos cada, nos quais o telespectador irá 

acompanhar o encontro entre um bloguei-

ro estrangeiro e um blogueiro brasileiro dos 

setores de moda, café, games e carnes. As 

duplas realizaram uma série de atividades 

para que os blogueiros internacionais fos-

sem apresentados a empresários, produtos 

e serviços, novidades e tendências do Brasil.

O vídeo de estreia foi da Insecta Shoes, 

empresa de produção de calçados sustentá-

veis com materiais veganos – sem exploração 

animal, que é associada à Abicalçados. Assista:  

http://advertisementfeature.cnn.com/2017/apex/. 

Sobre o Be Brasil

A proposta do Be Brasil é promover a ima-

gem do Brasil como um país atraente e con-

fiável no mundo dos negócios, por meio de 

uma narrativa apoiada na determinação e 

criatividade do brasileiro, e na qualidade, ino-

vação e sustentabilidade dos nossos produ-

tos e serviços. 

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - FEV 2016: US$ 61,4 MILHÕES

  2017: US$ 72,36 MILHÕES

VARIAÇÃO:  17,9%

CE
CEARÁ

JAN - FEV 2016: US$ 43,6 MILHÕES

JAN - FEV 2017: US$ 43,38 MILHÕES

VARIAÇÃO: -0,5%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - FEV 2016: US$ 15 MILHÕES

JAN - FEV 2017: US$ 17,42 MILHÕES

VARIAÇÃO: 15,8%

VARIAÇÃO: 10,9% 

JAN - FEV 2016:
 US$ 162,9 MILHÕES US$ $ 147 MILHÕES

JAN - FEV 2017:

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

VIETNÃ
JAN - FEV 2016: US$ 38,54 MILHÕES

JAN - FEV 2017: US$ 35,24 MILHÕES

VARIAÇÃO: -8,5%

INDONÉSIA
JAN - FEV 2016: US$ 16,42 MILHÕES

JAN - FEV 2017: US$ 11,14 MILHÕES

VARIAÇÃO: -32,1%

CHINA

TOTAL

JAN - FEV 2016: US$ 8,58 MILHÕES

JAN - FEV 2017: US$ 6,58 MILHÕES

VARIAÇÃO: -23,4%

VARIAÇÃO: -13,1%  

JAN - FEV 2016:
 US$ 61,4 MILHÕES US$ 70,66 MILHÕES

JAN - FEV 2017:
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ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL
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MODAABI ENTREVISTA

ECONOMISTA PATRÍCIA PALERMO SERÁ A 
PALESTRANTE DO ANÁLISE DE CENÁRIOS, DIA 18

N o próximo dia 18 de abril, a Abi-

calçados, CICB e Assintecal pro-

movem mais uma edição do Análise de 

Cenários. O evento, que tem como ob-

jetivo apontar rumos econômicos e po-

líticos do País para a tomada de decisões 

dos industriais do setor, será conduzido 

pela doutora em Economia Patrícia Pa-

lermo, personagem da entrevista des-

ta edição do Abinforma. As inscrições 

para o evento, marcado para às 18h30 

no Locanda Hotel, em Novo Hamburgo/

RS, podem ser feitas pelo link http://bit.

ly/2o1ZKo2. As vagas são limitadas e os 

associados das entidades parceiras – in-

cluindo Abiacav, Abrameq e IBTeC – te-

rão prioridade. 

Abinforma - O que será apresentado no 

evento Análise de Cenários?

Patrícia Palermo - Vamos conversar so-

bre as perspectivas para a economia brasi-

leira em 2017. Basicamente o que veremos 

é que o cenário está baseado num tripé: 

incerteza política; crescimento frágil, fraco 

e lento; e desinflação.  No cenário externo, 

o crescimento de ideias protecionistas são 

ameaças para o livre comércio. Do ponto 

de vista da economia brasileira, o ano de 

2017 deverá marcar a retomada, mas di-

ferentemente de outros momentos, a re-

cuperação deverá ser lenta em virtude da 

situação financeira atual das empresas e 

do alto grau de ociosidade nas firmas.

Abinforma - Como vê a nova configu-

ração do comércio internacional, es-

pecialmente a partir das resoluções do 

presidente Donald Trump?

Patrícia -  O Brasil tem uma taxa de ex-

portação sobre o PIB próxima de 12,5%, 

sendo que nossas exportações para 

os EUA são aproximadamente 13% de 

nossas exportações totais de bens. Nós 

temos uma relação comercial deficitá-

ria com os EUA, e portanto, não anda-

mos na mira do novo presidente norte-

-americano. Todavia, o fechamento da 

economia americana poderia gerar o 

“empoçamento” de produtos que tinham 

aquele país como destino. Isso tenderia 

a aumentar oferta mundial desses pro-

dutos e, com certeza, baixar preços, o 

que seria altamente prejudicial para a 

nossa indústria local. Por outro lado, as 

promessas de Trump sobre um aumento 

significativo dos gastos em infraestrutu-

ra tem motivado o aumento dos preços 

das commodities desde a eleição.

Abinforma - Como deve se comportar 

a economia mundial em 2017? Existe 

uma estimativa de crescimento do PIB 

mundial?

Patrícia - A economia mundial deverá 

apresentar em 2017 um desempenho 

marginalmente superior ao verificado 

em 2016. O FMI espera uma expansão 

da economia mundial de 3,4%, depois de 

registrar crescimento de 3,1% em 2016. 

Ainda que se espere avanços tanto 

nas economias avançadas quanto nas 

emergentes, destaca-se o crescimen-

to das economias avançadas, em es-

pecial o comportamento da economia 

americana, estimado em 2,3%. Apesar 

da grande incerteza que ronda como o 

processo de Brexit evoluirá, espera-se 

que a Zona do Euro continue manten-

do sua taxa de crescimento em torno 

de 1,6%, algo semelhante ao registrado 

em 2016.

Abinforma - Como acreditas que o 

dólar deve se comportar ao longo de 

2017?

Patrícia - A princípio, as expectativas 

de desvalorização que eram esperadas 

em decorrência ao ciclo de alta dos 

juros nos EUA acabaram não se reali-

zando. A retomada da governabilidade 

no Brasil, ainda que frágil, e o avanço 

de uma agenda clara, focada no con-

trole do endividamento público e na 

melhoria do ambiente de negócios, 

tem reduzido o risco-país e promovido 

a valorização da moeda. Entretanto, a 

aversão ao risco provinda das incer-

tezas derivadas da agenda econômica 

do governo Trump tende a continuar 

exercendo pressão sobre as moedas de 

todos os emergentes. Além disso, são 

esperados aumentos da taxas de juros 

nos EUA e queda dos preços das com-

modities dos preços atuais. Nesse ce-

nário, a expectativa é de que o câmbio 

feche 2017 em torno de R$ 3,25.

Abinforma -  E no mercado doméstico, 

como deve ser o comportamento da 

economia? A demanda deve retornar 

ao longo do ano? 

Patrícia  - A expectativa é de que a eco-

nomia brasileira cresça em torno de 0,5% 

em 2017, um crescimento fraco e frá-

gil.  Do lado da demanda, tanto consumo 

quanto investimento deverão contribuir 

para a expansão da economia. 

http://www.braspress.com.br

