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ENTIDADE APRESENTA AÇÕES
NOS POLOS BRASILEIROS

ABICALÇADOS E PARCEIROS 
REALIZAM ANÁLISE DE CENÁRIOS

FRANÇA É ALVO DE ESTUDO DE 
MERCADO PARA CALÇADISTAS

Designers, estilistas, estudantes e demais interessados em 

concorrer a uma bolsa de estudos no Istituto Europeo di 

Design (IED), além de troféu e prêmio em dinheiro, têm até 

o dia 3 de junho para se inscrever na 22ª edição do Prê-

mio Francal Top de Estilismo. A data refere-se ao prazo para 

postagem do produto, que valida a inscrição feita pelo site 

www.francaltopdeestilismo.com.br. Neste ano, o prêmio 

terá três categorias – Calçado Feminino, Calçado Mascu-

lino e Bolsa. 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 tercei-

ro). Os vencedores - presentes à cerimônia de premiação, 

no dia 2/7 - concorrem a bolsa de estudos no Curso de Ex-

tensão One Year – Creative Course, Shoes & Bags – Design 

and Business, oferecida pelo IED.

BRASILEIROS ESTÃO 
MAIS CONFIANTES 

PRÊMIO FRANCAL TOP 
DE ESTILISMO

SICC ACONTECE ENTRE 
22 E 24 DE MAIO

Depois da queda de 2,3% registrada em março, o Índice 

Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) aumen-

tou 1,4% em abril na comparação com março e atingiu 

103,4 pontos. Com isso, ficou 6,1% acima do verificado 

em abril de 2016, quando foi de 97,5 pontos. Mesmo 

assim, o indicador continua abaixo da média históri-

ca, iniciada em março de 2001, que é de 108,6 pontos. 

A pesquisa foi divulgada no último dia 19 de abril pela 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI). O aumento 

do índice é resultado da melhora das perspectivas dos 

brasileiros em relação à inflação, ao emprego, à renda 

pessoal, ao endividamento e à situação financeira para 

os próximos seis meses. Conforme o levantamento da 

confederação, melhoraram, especialmente, as perspecti-

vas sobre a evolução dos preços.

A bela cidade de Gramado/RS recebe, entre os dias 22 e 

24 de maio, o Salão Internacional do Couro e do Calçado 

(SICC). A grande expectativa do evento, que terá mil marcas 

expositoras, passa pelo mercado internacional. Segundo a 

promotora da feira, a Merkator, foram convidados 200 im-

portadores, fora os que tradicionalmente visitam a mostra de 

forma independente. “Somos uma feira consolidada como 

uma ponte entre os lançamentos da indústria e o varejo na-

cional. Mesmo assim, temos tido um olhar especial para as 

exportações, atraindo compradores que ampliem as frontei-

ras do produto brasileiro”, afirma o diretor do SICC, Frederi-

co Pletsch. Durante o evento, o Brazilian Footwear também 

trará um importador através do Projeto Comprador VIP, além 

de acompanhar um comprador convidado pelo escritório 

da Apex-Brasil de Moscou (leia mais na página 6).

 

Evento, que está na sua quinta edição, ocorreu no último dia 27, no Epaço TAO, 
em Novo Hamburgo/RS. Página 3
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A Abicalçados comemora a aprovação, na Câmara dos 

Deputados, do Projeto de Lei sobre a reforma trabalhista. 

Um dos principais pontos, que moderniza a legislação, é a 

valorização da  negociação  coletiva entre trabalhadores 

e empregadores, que a partir da nova configuração terão 

força de Lei. Por outro lado, é importante clarear, ainda em 

meio à guerra de informação promovida por setores da 

sociedade contrários à Reforma, que importantes direitos 

garantidos na CLT, como FGTS, 13º Salário, seguro-desem-

prego, benefícios previdenciários, remuneração da hora 

extra 50% acima da hora normal, licença maternidade de 

120 dias, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e 

normas relativas à segurança e saúde do trabalhador NÃO 

serão negociáveis.

A Reforma trará uma flexibilidade maior, especialmente 

no que diz respeito ao parcelamento de férias – que poderá 

ser realizada em três períodos de 10 dias -, limite de jornada 

de 12 horas de trabalho diárias, caso necessário e median-

te pagamento de horas extras, tudo isso acordado entre os 

sindicatos patronais e dos trabalhadores. A terceirização, 

anteriormente já aprovada, será uma injeção de ânimo no 

setor calçadista nacional, que por ter uma produção sazo-

nalizada e ser intensivo em mão de obra, utiliza o trabalho 

temporário dos ateliês, especialmente na parte de corte e 

costura. Não irei estender-me na questão, já tratada na edi-

ção anterior deste informativo (“A terceirização é vital para 

o setor calçadista”).

Frisando que os principais pontos da Reforma serão 

abordados na coluna Informe Jurídico, na página 3 deste 

informativo, coloco que, enquanto presidente-executivo da 

Abicalçados, entidade que há 34 anos representa os anseios 

dos calçadistas nacionais, tenho convicção de que o novo 

modelo abrirá um caminho importante para o destravamen-

to das contratações, diminuindo custos para os empresários 

e também garantindo os direitos essenciais dos trabalhado-

res brasileiros. Desta forma, esperamos que o Brasil reencon-

tre o rumo ao desenvolvimento econômico e social, que 

passa, sobretudo, por uma indústria forte e qualificada.

 

Monitoramento

A matéria aprovada na Câmara segue agora para aprecia-

ção do Senado Federal. A Abicalçados continuará empe-

nhada no monitoramento do projeto, com todos esforços 

voltados para a aprovação também nessa casa legislativa.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Reforma trabalhista cria bases 
para desenvolvimento da indústria

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Criatividade para bater a 

concorrência 

Os setores tradicionais da 

indústria nacional sofrem 

há décadas com a falta de 

competitividade no mer-

cado externo, por conta do 

custo Brasil, e também com 

a concorrência dos produtos 

importados no ambiente 

doméstico. [...]

A indústria calçadista bra-

sileira tem 7,7 mil empresas 

que produzem 940 milhões 

de pares de sapatos por 

ano, com faturamento de 

R$ 28 bilhões e geração de 

300 mil empregos diretos. O 

presidente da Abicalçados, 

Heitor Klein, diz que estar 

em situação financeira só-

lida quando a crise chegou 

salvou muitas empresas. “Já 

tivemos 350 mil funcioná-

rios. No período mais agudo 

da crise, o número caiu para 

290 mil. Mas recuperamos 

um pouco agora.”, afirma.

Brasil vende menos sapatos 

para fora, mas receita sobe

Os produtores de calçados 

brasileiros exportaram me-

nos no primeiro trimestre 

deste ano que em 2016, 

mas a receita em dólares 

foi 14% maior no período. 

A queda do número de 

pares vendidos, de 1,6%, 

foi menor que a esperada 

pelos empresários, diz 

Heitor Klein, presidente da 

Abicalçados (associação 

do segmento). O fato de, 

com menos produtos, 

a indústria ter faturado 

mais em dólares é ruim, 

segundo ele.  A valoriza-

ção do real que aconteceu 

no período fez com que o 

produto brasileiro ficas-

se mais caro em moeda 

estrangeira, e é isso que os 

números refletem. 

Produção calçadista patina 

com efeito do dólar nas 

exportações brasileiras

As calçadistas dificilmente 

terão fôlego para manter, 

nos próximos meses, o 

recente ritmo de produção 

que foi embalado pelo au-

mento das exportações no 

final de 2016. “A expectativa 

no ano passado era mais 

otimista para as exporta-

ções, porque estávamos 

com preços competitivos. 

Mas o quadro mudou ra-

dicalmente com a desva-

lorização do dólar”, afirma 

o presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein. A 

cotação média do dólar em 

janeiro do ano passado era 

de R$ 4,05, mas chegou em 

dezembro perto de R$ 3,35. 

A desvalorização da moeda 

norte-americana frente ao 

real se manteve no primeiro 

trimestre, levando o dólar a 

R$ 3,13, na média. 

Exportadores vão pedir 

indenização bilionária por 

perda com ‘cartel do câmbio’

Os exportadores brasileiros 

vão pleitear na Justiça uma 

indenização de aproxima-

damente R$ 70 bilhões por 

alegadas perdas provocadas 

pelo “cartel do câmbio”, um 

grupo de bancos investiga-

do pelo Conselho Adminis-

trativo de Defesa Econômica 

(Cade) por suspeita de ha-

verem atuado em conjunto 

para manipular a cotação 

do câmbio no período de 

2007 a 2013. “Os exporta-

dores receberam menos 

real por dólar e alguns até 

ficaram no prejuízo”, disse 

ao Estado o vice-presi-

dente da Associação de 

Comércio Exterior do Brasil 

(AEB), Roberto Giannetti da 

Fonseca. “O processo está 

bem fundamentado”, disse 

o presidente da Abicalça-

dos, Heitor Klein.
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Abicalçados divulga 

vencedores do 5º Prêmio 

Direções

Lembra quando falamos 

aqui sobre as inscrições 

para o Prêmio Direções, 

organizado pela Abical-

çados? Após um longo 

processo de avaliação dos 

cases enviados, aconteceu 

na noite de ontem, 27, a 

cerimônia de entrega dos 

prêmios aos vencedores 

de cada categoria. Na oca-

sião, os ganhadores rece-

beram o Troféu 5º Prêmio 

Direções e permissão para 

uso do selo da respectiva 

edição. Ao todo, cinco 

categorias foram premia-

das, divididas por porte da 

empresa, e também houve 

o reconhecimento da 

melhor matéria jornalística 

sobre o setor redigida no 

ano de 2016. 

Quem ganha e quem 

perde com os feriadões

Os dias que antecedem 

feriados prolongados, 

como os que ocorrem 

nesta semana, costu-

mam ser de marasmo nas 

empresas. Funcionários 

esticam um pouco mais 

o intervalo do almoço 

para pesquisar hotéis 

e passagens aéreas na 

internet. Nos próximos 18 

dias, funcionários passa-

rão metade do tempo de 

folga. E, até o final do ano, 

serão 10 feriadões. [...]  – A 

maior parte das indús-

trias de calçados vai fazer 

feriadões, já que no atual 

cenário não há quan-

tidade de pedidos que 

justifiquem as horas extras 

– explica Heitor Klein, pre-

sidente da Abicalçados.

“Tenho 
convicção de 
que o novo 

modelo abrirá 
um caminho 
importante 

para o 
destravamento 

das 
contratações”
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A pesar da sensação de que nos fizeram de idiotas como nun-
ca antes na história deste país, e não cabe outra reação de-
pois dos vídeos arrasa quarteirão dos Odebrecht, do casal
de marqueteiros do PT, do Léo Pinheiro, para citarmos al-

guns blockbusters da Lava-Jato, um pouco de indulgência com os
delatores talvez não seja desarrazoado.

De que outro modo nós ficaríamos sabendo dos podres da
República?

A corrupção, como a inflação, a taxa cambial e os juros, é sinto-
ma de doenças — graves, quando a inflação, por exemplo, passa
de dois dígitos, como em 2015, ou terminal, na véspera da refor-
ma monetária de 1994. Aproximamo-nos de algo assim a partir de
2008, e, a rigor, ainda não nos afastamos de um cenário extremo,
avaliado pelo enorme deficit das contas públicas consolidadas,
ainda longe de solução.

A corrupção floresce nos ambientes de anarquia econômica, e
ainda mais em regimes em que o Estado tem presença expressiva
na economia — contratando serviços privados e regulando seto-
res empresariais —, o setor público é relativamente autônomo,
antessala para arbítrios e trafi-
câncias, e a política representa
mais a si que à sociedade.

Foi em meio a esse fuzuê que as
empreiteiras, sempre próximas
dos governantes devido à carteira
de obras públicas e do financia-
mento nos bancos estatais, en-
contraram espaço para firmar
uma parceria de resultados com
os partidos, aproveitando-se do
lançamento do PAC, em 2007. Ele
reabre o ciclo de grandes obras,
encerrado no fim dos anos 1970.
Trata-se de uma prioridade nacio-
nal, e ela se mantém.

Não surpreende, por isso, que
todas as delações tenham como início o conflito de interesses mais
marcante entre o governo e os partidos dominantes, em especial PT
e PMDB, com PP, PTB, PSDB, DEM (os dois últimos mais nas gestões
estaduais) logo atrás, ao redor de 2006.

O que difere as traficâncias recentes das passadas é o ambiente de
coalizão política, inexistente na ditadura, quando as empreiteiras ga-
nham musculatura, e o viés estatizante na formulação da economia
— ausente desde o governo Collor, pela ênfase privatista, mas muito
mais pela incapacidade fiscal de o Estado bancar grandes obras.

Indignaçãodosabusados
Por tais coisas, as delações têm sido, além de reveladoras sobre o

estágio avançado da corrupção, uma espécie de aula magna sobre as
causas originais do fracasso do desenvolvimento brasileiro. Esse é o
valor das denúncias para além das sanções criminais e recuperação
dos dinheiros desviados com fins políticos e de proveito pessoal.

As manifestações de arrependimento são tão convincentes
quanto as dos mafiosos arrependidos de Hollywood. Ou os ata-
ques dos advogados de defesa de Lula ao juiz Sérgio Moro, e ainda
a retórica indignada do senador Renan Calheiros, campeão de in-
quéritos da Lava-Jato.

Ele disse na tribuna do Senado que “os eleitos pela sociedade
para representá-la não podem se transformar em uma manada
tangida pelo medo e subjugada pela publicidade negativa”, em
alusão aos juízes e procuradores federais. Renan apoia um proje-
to, assumido pelo colega Roberto Requião, que visa agravar o cri-
me de abuso de autoridade.

Ametáforadacorrupção
Qual a importância desses jogos de cena frente ao que vem di-

zendo os delatores, desvendando a depravação da política? De fa-
to, pouca ou nenhuma. Ela sempre houve e há em toda parte, até
na civilizada Europa. Só que em lugar algum, nem em nossa his-
tória contemporânea, atingiu a dimensão vista nos governos pe-
tistas, com a cumplicidade de todos os partidos, até dos formal-
mente de oposição, como o PSDB.

A difusão multipartidária e multi-ideológica da corrupção en-
tre os partidos não atenua a responsabilidade do PT, no comando
do governo de 2003 a 2015, nem a voracidade de empresários
clientes de favores e contratos do Estado absolve os políticos. Na
metáfora da criação, a sedução da cobra não absolveu Adão e Eva
da expulsão do paraíso.

Qualocaminhoredentor
O que cabe considerar, refletindo sobre o que aconteceu e sobre o

que fazer para que não volte a se repetir, é o que tornou desmedida a
ambição de tanta gente. É simplista, como sugerem os procuradores
do Ministério Público lotados em Curitiba, supor que a delinquência
decorra de desvios de caráter ou do viés ideológico do PT & Cia..

Ela viceja em ambientes transparentes só na aparência, algo
comum quando o Estado regula e fiscaliza o que é privado na
embalagem e público na essência. Exemplo: viabilizar taxa atra-
tiva de retorno em concessão com juro subsidiado de financia-
mento de banco estatal.

A miríade de distorções é extensa — vai de subsídios tributá-
rios a protecionismo comercial da indústria. Fazer do Estado o
resolvedor geral de problemas não exime de pecados nem o Vati-
cano. Também não é solução a ausência absoluta de Estado. En-
contrar o meio termo, de algum modo perdido na Constituição
de 1988, é o caminho redentor.

Cegueira cavou a regressão
E assim estamos: a economia cresce mais pelo consumo, em

boa parte movida a crédito, que pelos investimentos e pela expor-
tação obtida com inovação e competitividade, não com recessão.
Basta pifar uma dessas peças (como o crédito) para a engrenagem
do PIB bater pino.

A relativa prosperidade entre 2004 e 2012, período de ouro para
as commodities, cegou os governantes. Eles ampliaram a 79 mi-
lhões de pessoas até 2016 os programas sociais — aumento de
103% sobre 2003, segundo o economista Fernando Montero, en-
quanto a população avançou 14%. Estariam certos, se corrigissem
o errado, como os gastos com a máquina pública e a desatenção
aos investimentos. E sem corrupção.

Os resultados: 1) na economia, a dívida pública só começará a cair
(em relação ao PIB) em 2022; 2) no social, a renda per capita, que em
1980 era de 38% da dos EUA, hoje se resume a 28% (tal relação em
Taiwan passou de 32% a 85% nos mesmos anos). Só fizemos regredir.

As delações têm
sido umaaula
magna sobre
as causas do
fracasso do

desenvolvimento
brasileiro

Mestres do fuzuê

Brasil S/A
por AntonioMachado
machado@cidadebiz.com.br
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Criatividade para
bater a concorrência

DESAFIOSDA INDÚSTRIA / Programasparaaumentar a competitividadeajudam
setores tradicionais a sobreviver e empresas a conquistarmercados emoutros países

AfábricadecaminhõesdaScania, emSãoBernardodoCampo (SP), direciona70%daproduçãoparaoexterior

» SIMONE KAFRUNI

O
s setores tradicionais da
indústria nacional sofrem
há décadas com a falta de
competitividade no mer-

cado externo, por conta do custo
Brasil, e também com a concor-
rência dos produtos importados
no ambiente doméstico. A crise
é um componente a mais no
combalido setor industrial. A
despeito de todas as mazelas, as
empresas continuam de pé e
muitas conseguiram desempe-
nho fora da curva graças à criati-
vidade dos empreendedores.

Grandes empregadores, os se-
tores calçadista e têxtil apanham
com a concorrência da China e,
de quebra, lutam contra um mer-
cado interno deprimido. “Mas o
consumo continua existindo”, diz
Fernando Pimentel, presidente
da Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil (Abit). “Quando o
setor se retrai 5,5%, como o nosso,
que demitiu 130 mil pessoas em
dois anos, significa que alguém
cresceu 10%. Quem trabalha me-
lhor a estrutura de custos, está ca-
pitalizado, tem gestão e aposta
em inovação sai na frente.”

A indústria calçadista brasi-
leira tem 7,7 mil empresas que
produzem 940 milhões de pares
de sapatos por ano, com fatura-
mento de R$ 28 bilhões e gera-
ção de 300 mil empregos diretos.
O presidente da Abicalçados,
Heitor Klein, diz que estar em si-
tuação financeira sólida quando
a crise chegou salvou muitas
empresas. “Já tivemos 350 mil
funcionários. No período mais
agudo da crise, o número caiu
para 290 mil. Mas recuperamos
um pouco agora.”, afirma.

Para enfrentar o futuro, a Abi-
calçados criou o programa Futu-
re Footwear, que trata de compe-

Scania/Divulgação

Novelis/Divulgação
Segmentos mais dinâmicos

dentro de um mesmo setor com-
pensam a devastação industrial
dos demais. Isso ocorre claramen-
te no ramo do alumínio. Milton
Rego, presidente da Associação
Brasileira da Indústria do Alumí-
nio (Abal), explica que, como um
todo, o setor teve queda de 8%.
“Só que essa redução é muito dife-
rente nos segmentos. Quatro ra-
mos representam mais de 80% da
demanda de alumínio: embala-
gem, eletricidade, transporte e
construção. Enquanto os dois últi-
mos caíram 15%, os dois primei-
ros compensaram e a retração ge-
ral não foi tão grande”, observa.

A tendência é de utilização ca-
da vez maior de alumínio para em-
balar alimentos e bebidas. O tem-
po de armazenagem é maior por
conta da barreira para gases e luz.
Para suprir essa demanda cres-
cente, a Novelis já investiu US$ 800
milhões desde 2011. O presidente
da companhia, Tadeu Nardocci,
explica que a capacidade de pro-
dução de chapas de alumínio foi
ampliadade390miltoneladaspara
600 mil toneladas por ano.

“Quando a economia começar

recessão, com mais de 1 milhão
de postos de trabalho fechados
desde 2014. As quedas do PIB do
setor foram de 2,1% em 2014,
6,5% em 2015 e 5,2% em 2016. No
entanto, José Carlos Martins, pre-
sidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (Cbic),
diz que o segmento ligado aos re-
cursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) sobre-
viveu muito bem à crise.

“Em 2014, a caderneta de pou-
pança financiou quase R$ 120
bilhões e o FGTS, em torno de
R$ 40 bilhões. Em 2016, o FGTS
chegou a R$ 60 bilhões e a cader-
neta caiu para R$ 39 bilhões. Em-
presas que só trabalham com o
programa Minha Casa, Minha Vi-
da (MCMV), que usa recursos do
fundo, estão bem”, explica Mar-
tins. Segundo ele, o MCMV tem
preços que cabem no bolso dos
brasileiros que buscam o primei-
ro imóvel. “A demanda do merca-
do imobiliário é vegetativa, au-
menta por conta dos que nas-
cem, dos que casam ou desca-
sam ou vão morar sozinhos. En-
tão, pode ficar reprimida, mas
sempre vai existir”, diz. (SK)

titividade e aumento de rentabi-
lidade. A gestora do projeto, Ro-
berta Ramos, explica que a ideia
é aplicar três conceitos em toda a
cadeia produtiva: design do pro-
duto, processo tecnológico, co-
mo a indústria 4.0, e modelo de
negócio. “Um quadro de reces-
são é um grande desafio, por isso
temos que trabalhar para que o
país continue tendo um setor
calçadista”, afirma.

As mudanças passam por tec-
nologia embarcada, solado im-
presso em 3D, e componentes
mais simplificados. “Aquele mon-
te de costura, fivelas, plástico en-
carece o processo. Outra inova-
ção é o encurtamento de canais.
A fábrica tem que falar direta-
mente com o consumidor. Essas
transformações são necessárias e
temos que aplicá-las”, propõe.

Exportações
O setor automotivo foi um

dos que mais sentiram a reces-
são. Para driblar o cenário de-
vastador, de mais de 40% de
queda em dois anos, a fábrica
de caminhões Scania, em São
Bernardo do Campo (SP), focou
nas exportações. A marca tem
unidades de produção na Euro-
pa e na América do Sul, mas a
planta do Brasil é a única fora
da sede, na Suécia, que produz
veículos completos e todos os
seus componentes. Omar Mau-
ri, gerente executivo de Logísti-
ca da Scania Latin America, as-
sinala que, com a baixa deman-
da no mercado nacional, as ex-
portações ajudaram a compen-
sar as perdas de volume.

Atualmente, mercados de

países da América Latina, Ásia,
África e Oriente Médio represen-
tam 70% da produção na unida-
de brasileira. Em 2015, foram
produzidos 13.072 veículos, entre
caminhões e ônibus. Em 20016, a
Scania registrou crescimento,
com 13.595 unidades.

“Direcionar a produção para
os mercados no exterior foi
possível, porque implantamos
um sistema global de produção
que garante a oferta dos mes-
mos produtos em qualquer
parte do mundo”, conta Mauri.
Segundo ele, a companhia pre-
vê o investimento de R$ 2,6 bi-
lhões na operação brasileira
até 2020. “Os recursos serão di-
recionados para desenvolvi-
mento de novos produtos, mo-
dernização industrial e rede de
concessionárias”, diz.

Ganhando espaço apesar da crise

Fármacos têm crescimento contínuo
Imprescindível para a saúde e

a vida das pessoas, a indústria
farmacêutica mantém níveis de
crescimento surpreendentes e
sustentáveis, sem tomar conhe-
cimento da crise que assola o
país desde 2014. Apenas o seg-
mento dos medicamentos isen-
tos de prescrição (MIPs) movi-
mentou R$ 18,5 bilhões, em 2016.
O crescimento foi de 12,8% sobre
2015, praticamente igual ao re-
gistrado naquele ano sobre 2014.
Um verdadeiro milagre no país,
que encolheu 7,5% no período.

O principal motivo desse cres-
cimento constante é o incre-
mento nos investimentos em

comunicação e no varejo, explica
Marli Sileci, vice-presidente exe-
cutiva da Associação Brasileira da
Indústria de Medicamentos Isen-
tos de Prescrição (Abimip). “Nos
últimos anos, os MIPs aumenta-
ram os aportes em mídia em 41%,
segundo dados do Ibope Monitor.
Além disso, as indústrias têm in-
vestido mais do que nunca em
ações para aumentar a visibilidade
de seus produtos nas farmácias.”

Além dos excelentes números
do passado, o futuro guarda ain-
da mais crescimento, revela Mar-
li. “Recentemente, a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) publicou novas regras

paraoreenquadramentodesubs-
tâncias que podem ser adquiri-
das sem prescrição. Existem cer-
ca de 30 casos aptos. Com a libe-
ração, a representatividade dos
MIPs no mercado total vai saltar
de 30% para 40% nos próximos
anos”, acrescenta.

Apesar de ter surgido por con-
ta da fabricação de excipientes
(ingredientes funcionais dos re-
médios), a fábrica Blanver entrou
no mercado de princípios ativos
de medicamentos. O presidente
da companhia, Sérgio Frangioni,
conta que exporta excipientes
para 100 países. “Temos 13% do
mercado mundial”, diz. Hoje, a

empresa tem três fábricas. A de
excipientes, com 300 funcioná-
rios em Itapevi (SP), uma farma-
cêutica, em Taboão da Serra (SP,)
e a de princípios ativos, em In-
daiatuba (SP).

“Passamos por sete planos eco-
nômicos e muitas crises. Posso ga-
rantir que nunca tive medo de in-
vestir. O industrial que não investe
está com os dias contados”, defen-
de Frangioni. A Blanver faz parte
de um seleto grupo de laborató-
rios que firmou parceria com o
Ministério da Saúde para produ-
ção e distribuição de medicamen-
tos aos pacientes com HIV do Sis-
tema Único de Saúde. (SK)

a melhorar, a fase de recuperação
deve ser rápida. Quem estiver
preparado vai levar vantagem”,
afirma. “O segmento de embala-
gem, sobretudo de latas de bebi-
das, se mostrou bastante resilien-
te, veio em crescimento intenso
até 2014. Em 2014, estimulado
pela Copa do Mundo, subiu mais

5%. Em 2015, ficou em 1%, o que
foi uma ótima notícia diante do
cenário de crise. No ano passa-
do, caiu um pouco, mas tivemos
manutenção da receita no pe-
ríodo”, enumera.

Acompensaçãotambémocor-
re na indústria da construção ci-
vil, uma das mais atingidas pela

ANovelis ampliou a produção de alumínio para atender à demanda

PROTEÇÃOVIRTUAL
Setores que mais contratam seguro cibernético
no mundo, em%
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MENOS PÉS, MAIS DINHEIRO
Vendas de calçados para o exterior no 1º trimestre

Em quantidade de pares Emmilhões de dólares

Fonte: Abicalçados

31,8 31,3

20172016
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NO VERMELHO
Famílias paulistanas que dizem não ter como pagar
as contas no mês seguinte, em%
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A menos de três semanas
para o prazo final da entrega
do Imposto de Renda, cerca
de 20milhões de contribuin-
tes ainda não entregaram a
declaração deste ano.
Amultaparaquemnãoen-

viar na data final estipulada
pela Receita, 28 de abril, vai
do mínimo de R$ 165,74 até
20% do imposto devido. Há
ainda penalidade de 1% ao
mês ou fração de atraso.

H

181 - A multa por entrega da
declaração após o prazo inci-
de sobre imposto a ser resti-
tuído?Meu filho foiparaoex-
terior emmaiode2015.Nesse
mesmo ano, esteve no Brasil

três vezes. Fiz suadeclaração
de2016seminformarsuacon-
dição denão residente e apu-
rei impostoa restituir. Apósa
última entrada, ele ficou 180
dias foradopaís.Emfevereiro
desteano,declarei suacondi-
ção de não residente no país
iniciando em maio de 2016.
Isso está correto? (A.C.M.)
Amultacobradaéde1%ao

mêsdoano-calendáriodade-
claração ou fração de atraso.
Ela incidesobreo impostode-
vido e varia domínimo de R$
165,74eatéomáximode20%
do imposto devido. Em rela-
çãoaoseufilho,elevai terque
apresentar a declaração de
saída definitiva até o último
dia útil de abril. Na declara-
ção, informe os dados de ja-
neiro até maio, quando ele

oficialmente deixou o país.

182 - Só trabalhei três meses
comcarteiraassinadaem2016
etiveR$9.000dereceita.Pre-
ciso declarar? (F.A.S.)
Se você não se enquadra

nas hipóteses de obrigatorie-
dade da Receita, não precisa
declarar.

183 - Vendi um imóvel no ano
passado e preenchi o pro-
grama de ganho de capital.
Comprei outrametadedeum
imóveldoqual jádetinha50%
noprazodeseismeses.Como
declaro? Tenho de preencher
oprogramadeganhodecapi-
talousódeclararospagamen-
tos na declaração? (C.J.)
Vocêdevepreencheropro-

grama de ganho de capital

GCAP2016 e informar que a
venda ocorreu para adquirir
outro imóvel residencial. Im-
porteasinformaçõesparasua
declaração de ajuste anual.
Depois, abra novo item na fi-
cha de Bens e direitos para
declarar a compra da outra
metade do imóvel. No campo
Discriminação, informeono-
me, o CPF/CNPJ do vendedor
eadatadeaquisição.Nocam-
po “Situação em 31/12/2016”,
declare o valor da compra.

184 - Em 2016, recebi apoio
financeiro da universidade
para apresentar um trabalho
em um congresso. Esse valor
precisa ser declarado? (N.O.)
Sim. Informe o valor na li-

nha 26 da ficha Rendimentos
isentos e não tributáveis.

185 - Minha mulher e eu so-
mos casados, mas declara-
mos o Imposto de Renda se-
paradamente. A empregada
doméstica foi contratada por
ela. Tenho feito a deduçãona
minhadeclaração.Háalguma
irregularidade? (R.G.R.)
Quemdevedeclararovalor

pagodecontribuiçãopatronal
é o empregador, ou seja, sua
mulher. A alternativa é você
fazeradeclaraçãoemconjun-
to com ela.

Multa por atrasar declaração é de até 20%do imposto
Se contribuinte não tiver imposto a pagar, penalidade por não enviar as informações no prazo é de R$ 165,74

IMPOSTODE RENDA

Quem deve
declarar

> Recebeu rendimentos
tributáveis acima
de R$ 28.559,70
> Recebeu rendimentos
isentos, não tributáveis
ou tributados na fonte
acima de R$ 40mil
>Negociou ações em
Bolsas ou obteve ganho
de capital na venda de bens
> Teve receita bruta
de atividade rural acima
de R$ 142.798,50
> Possuía, em 31.dez,
imóveis, veículos
e outros bens acima
de R$ 300mil

Prazo de entrega
De 2.mar a 28.abr

Como declarar
O programa

pode ser baixado no site
www.receita.fazenda.gov.br

Saiba mais sobre o IR
folha.com/ir2017

perguntas devem ser enviadas para
o e-mail ir2017@grupofolha.com.br.
a Folha� publica as respostas
que possam abranger omaior
número possível de leitores

folha explica o ir com sage/iob

Osprodutoresde calçados
brasileiros exportaram me-
nos no primeiro trimestre
deste ano que em 2016, mas
a receita em dólares foi 14%
maior no período.
Aquedadonúmerodepa-

resvendidos,de1,6%, foime-
norqueaesperadapelosem-
presários, diz Heitor Klein,
presidente da Abicalçados
(associação do segmento).
O fato de, commenos pro-

dutos, a indústria ter fatura-
do mais em dólares é ruim,
segundo ele.
A valorização do real que

aconteceunoperíodofezcom
queoprodutobrasileiroficas-
se mais caro em moeda es-
trangeira, e é isso que os nú-
meros refletem.
“A taxa de câmbio parou

de oscilar, mas em um pata-
mar que não nos confere
competitividade. Com o dó-
lar a R$ 3,10, não consegui-
mos concorrer no mercado
internacional.”
As vendas do primeiro tri-

mestre foramnegociadasefe-
chadas em setembro do ano
passado, para que as peças
fossemenviadasduranteoin-
verno do Hemisfério Norte.
As encomendas da tempo-

radadeverão foramfeitasem
fevereiro,elediz,easinforma-
ções preliminares apontam
paraumareduçãoaindamai-
or donúmerodepares vendi-
dosnacomparaçãocom2016.

Brasil vende
menos sapatos
para fora, mas
receita sobe

HoRaDo CAFÉ

Turistas de EUA, Canadá, Austrália e Japão
terão visto eletrônico do Brasil neste ano
Norte-americanos, cana-

denses,australianosejapone-
ses poderãoobter o visto bra-
sileiro eletrônico no segundo
semestre deste ano, diz o mi-
nistro do Turismo, Marx Bel-
trão. A inclusão da China em
2018 ainda está pendente.
Atémarçodoanoquevem,

outros trêspaísesentrarãona
lista: Qatar, Arábia Saudita e
Índia.Aescolhadasnaciona-
lidadeseaordemde inclusão
na política foi do Itamaraty.
A concessão de vistos ele-

trônicospela internet,queva-
leapenaspara turistas, reduz

o tempopara obter a permis-
são de entrada no país a 48
horas. O acesso mais rápido
proporciona umaumento de
até 25% ao ano nos desem-
barques, segundo a Organi-
zaçãoMundial de Turismo.
A experiência do Brasil na

Copa e na Olimpíada confir-
ma a afirmação. Durante o
mundial,quandoturistascom
ingressospuderamdesembar-
car sem visto, houve um au-
mento recorde na entrada de
dólares pelo turismo.
Foi US$ 1,58 bilhão, quase

60%amaisemrelaçãoaope-

ríodo anterior, de 2013.
Nos Jogos Olímpicos, o

Brasil liberou vistos de turis-
tas de Austrália, Canadá, Ja-
pão e EUA. Das 163.104 pes-
soas dessas nacionalidades
que vieram ao país, 74,06%
usaram a dispensa do visto.
Esses estrangeiros deixa-

ramUS$167,7milhõesnaeco-
nomia —8,6 vezes a mais do
queoBrasildeixoudearreca-
dar em taxas consulares.
“Vistos eletrônicospodem

injetar até R$ 1,4 bilhão na
economiaemdoisanos”,pro-
jeta Beltrão.

Ataques cibernéticos con-
traempresasbrasileiras—co-
mo o de hackers russos que
teriamroubadodadosdeum
grande banco do país—, são
recorrentes, segundoosupe-
rintendentedaáreade riscos
daMarsh, Carlos Santiago.
A maior parte dos casos,

porém, não vêm à tona. “O
Brasil não tem uma legisla-
ção que obrigue que empre-
sas comuniquem os crimes,
oquedificultaoprópriocom-
bate”, diz o executivo.
Ascompanhiasbrasileiras

não têm feito o suficientepa-
raseprevenircontraasações,
afirma. “Aumentouaconsci-
ênciadoproblema,mas tam-
bém cresceram os riscos.”
Menos da metade (35%)

dasempresas latinas têmpo-
líticas de segurança ciberné-
tica em operação, segundo a
Marsh.Em52%delas,nãohá
gestãoouprocedimentospa-
ragerir ataques. Foramouvi-
das 330 companhias.

CriMe
SeM CASTiGO

Onúmerode famíliaspau-
listanas quedizemestar sem
condiçõesdepagaras contas
do próximo mês aumentou
pela terceira vez consecutiva
em março e alcançou o mai-
or patamar desde 2006, se-
gundo a FecomercioSP.
Cercade8,7%afirmamque

nãoconseguirãohonrar seus
compromissos em abril. En-
tre as famílias com renda in-
ferioradezsaláriosmínimos,
o percentual é de 11%.
“Essapercepçãoémomen-

tânea e está ligada direta-
mente à preocupação com o
desemprego”,afirmaFernan-
daDellaRosa, assessoraeco-
nômica da entidade.
O número de famílias en-

dividadasnacapital também
cresceu em março e chegou
a 50,2%,umaaltamensal de
1,7 ponto percentual.
“O maior endividamento,

por um lado, também é sau-
dável, porque indica um
aquecimento no comércio.”

SAlDO
NeGATiVO

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

d com FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA e IGOR UTSUMI

Portas mais... Tornar o
processo de concessão de vis-
to eletrônico para visitantes é
umamedida elogiada pelo di-
retor-geral daorganizaçãopa-
ra o turismodaONU,TalebRi-
fai, da Jordânia.

...abertasÉumarecomen-
dação que a agência faz há
anos. “Respeitamos o princí-
pio da reciprocidade, mas se
tornouobsoleto.Paísesdevem
adotar as ações que estão de
acordo com seus interesses.”

pe
dr
o
la
de
ir
a
-5

.o
ut
.2
01

6/
Fo
lh
ap
re
ss

MarxBeltrão,
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PELA INTERNET
Ordem de entrada
no visto eletrônico

Fonte: Minsitério do Turismo
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Nos
últimos 12

meses, até janeiro,
a produção

acumula queda
de 0,6%

FONTE: IBGE

ALTOS E BAIXOS

Fabricação de calçados e de partes para calçados de qualquer material Em %
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2015
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Industriais estavam otimistas com a retomada das vendas para o mercado externo nos primeiros
meses de 2016, mas desvalorização da moeda norte-americana frustrou planos para este ano

Produção calçadista patina com efeito
do dólar nas exportações brasileiras
BENS DE CONSUMO

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

� As calçadistas dificilmente
terão fôlego para manter, nos
próximos meses, o recente rit-
mo de produção que foi emba-
lado pelo aumento das expor-
tações no final de 2016.

“A expectativa no ano pas-
sado era mais otimista para
as exportações, porque está-
vamos com preços competiti-
vos e isso poderia representar
uma retomada plena da nos-
sa participação no mercado
internacional. Mas o quadro
mudou radicalmente com a
desvalorização do dólar”,
afirma o presidente-executi-
vo da Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Heitor Klein.

A cotação média do dólar
em janeiro do ano passado
era de R$ 4,05, mas chegou
em dezembro perto de
R$ 3,35. A desvalorização da
moeda norte-americana
frente ao real se manteve no
primeiro trimestre, levando o
dólar a R$ 3,13, na média.

“A taxa de câmbio hoje está
em um patamar que não nos
dá competitividade no mer-
cado internacional e, embora
vejamos uma retomada dos
embarques nos últimos me-
ses, isso ainda é reflexo de
negociações feitas até meta-
de do ano passado”, observa
o dirigente da Abicalçados.

Segundo ele, a piora no
quadro para as exportações
do setor deve se traduzir em
novas quedas nos indicado-
res de produção de calçados.
O IBGE divulga na próxima

semana os dados de fevereiro.
“E nos próximos meses a ten-
dência é seguir piorando”, cita.

Já o sócio-diretor da consul-
toria Iemi Inteligência de Mer-
c a d o, Marcelo Prado, o atual
patamar de câmbio ainda per-
mite que os produtos brasilei-
ros tenham competitividade
no mercado externo. “Mas o
Brasil ainda tem um problema
de acesso a outros mercados,
porque como temos muita
proteção contra o calçado im-
portado aqui, também enfren-
tamos barreiras ao tentar en-
trar em outros países”, destaca.

Diferenciação
Prado e Klein concordam que
para as calçadista brasileiras
ganharem market share inter-
nacional será necessário elevar
os aportes em inovação e ga-

nho de produtividade do setor.
“Para entrar em outros mer-

cados com essas barreiras co-
merciais que temos hoje, a al-
ternativa não é oferecer
apenas o calçado com baixo
custo de produção. As empre-
sas têm que produzir calçados
com algum diferencial, um es-
tilo brasileiro que o diferencie
dos demais”, diz o consultor.

De acordo com a Klein, da
Abicalçados, as indústrias têm
procurado inovar e reduzir
custos de produção enxugan-
do ao máximo os processos.
Além disso, o preço das maté-
rias-primas não tem crescido
muito do último ano para cá, o
que deve aliviar a pressão so-
bre os custos.

Na avaliação do gerente de
marketing da química D ow,
Marcus Kerekes, a cadeia de

calçados continua buscando
formas de inovar na produção
para ganhar competitividade.

“A indústria está buscando
inovações que vão além da di-
ferenciação do produto. E nós
oferecemos matérias-primas
que permitam ganho de pro-
dutividade por meio de um in-
sumo de menor densidade,
mas que gere um produto final
com resistência mecânica su-
perior ou igual a versão tradi-
cional, mas com menor peso”,
explicou o executivo.

Com calçados mais resisten-
tes e leves, as indústrias conse-
guem, inclusive, reduzir custos
com logística, lembra ele.

No mercado interno, a de-
manda deve continuar fraca,
com algum espaço para me-
lhora apenas no segundo se-
mestre, avaliaram as fontes.

Cecil projeta expansão de 30% em 2017
ME TAIS

Juliana Estigarríbia
São Paulo
julianae@dci.com.br

� A fabricante de produtos de
cobre Cecil está investindo pa-
ra ampliar sua participação de
mercado, mesmo diante do ce-
nário de retração da indústria.
Para 2017, a empresa paulista
prevê crescimento de 30%.

De acordo com o diretor
presidente da Cecil, Miguel
Ângelo de Carvalho, o foco
em produtividade tem sido
essencial para alavancar os
resultados da companhia.

“Investimos em novos
equipamentos para ganhar
eficiência, além de treina-
mento de funcionários. Só
nos últimos três anos conse-
guimos elevar nosso m a rk e t
s h a re de 25% para 40%”, reve-
la o executivo ao DCI.

A Cecil trabalha com pro-

dutos como bobinas, chapas,
vergalhões, entre outros pro-
dutos de cobre e latão, volta-
dos principalmente para auto-
motivo e construção.

A unidade fabril da empresa
está localizada em Itapevi, na
Grande São Paulo, e possui ca-
pacidade de processamento de
aproximadamente 100 mil to-
neladas por ano.

“Apesar do crescimento da
empresa, tivemos que fazer
adequações nos últimos anos.
Estamos acompanhando a cri-
se de perto”, destaca Carvalho.

Ele explica que a maté-
ria-prima da Cecil é basica-
mente cobre, comprado de
smelters do Chile e do Peru.
Além disso, a empresa também
trabalha com zinco, cuja ori-
gem é de vários países. “A reci-
clagem também é muito im-
portante para nós’, detalha.

Mesmo dependendo forte-
mente de commodities, Carva-
lho afirma que os contratos da
Cecil são anuais, o que reduz a

exposição ao câmbio. “Com is-
so, conseguimos minimizar os
impactos da flutuação”, diz.

A p o st as
Os segmentos demandantes da
Cecil vêm apresentando que-
das significativas nos últimos
anos. No entanto, a empresa
conseguiu crescer 5% em 2015
e, no ano seguinte, 20%.

“Tivemos um ganho subs-
tancial de produtividade, que
em parte se deve ao treina-
mento de pessoas. Investimos

fortemente em gestão e esta-
mos colhendo os frutos dessa
a p o s t a”, elucida o executivo.

Carvalho acredita que, ape-
sar do cenário de incertezas,
principalmente o segmento de
infraestrutura deve trazer no-
vos pedidos para a empresa.

“Mesmo diante da perspec-
tiva de retomada tímida de in-
fraestrutura, os volumes deste
segmento ainda são interes-
santes, principalmente mate-
riais elétricos”, comenta.

Ele avalia que, no primeiro
trimestre deste ano, o País de-
monstrou sinais de estabiliza-
ção, apesar do risco político
ainda afetar a confiança. “Esta-
mos mais otimistas hoje do
que há algum tempo.”

Ele acrescenta que a Cecil
manterá foco no País. “Mas é
claro que não vamos deixar de
olhar para o exterior”, garante.
Carvalho revela que a empresa
está fechando grandes contra-
tos. “A marca vem se tornando
cada vez mais forte”.

P e t r o b ras
retoma venda
de ativos

PETRÓLEO E GÁS

� A Petrobras informou na
sexta-feira (31) que a diretoria
executiva da companhia apro-
vou a construção de uma nova
carteira de desinvestimentos.
Os processos de vendas de cin-
co ativos devem ser retomados
nas próximas duas semanas.

Em fato relevante, a petro-
leira afirmou que a decisão
segue determinação do Tri-
bunal de Contas da União
(TCU). O documento aponta
que deverão entrar na nova
carteira a venda de participa-
ção na BR Distribuidora; con-
cessão dos campos de Baúna
e Tartaruga Verde; participa-
ção no campo de Saint Malo,
no Golfo do México; a cessão
de concessões em águas ra-
sas em Sergipe e no Ceará e a
cessão de um conjuntos de
campos terrestres. /Agências

A FAVOR

� O calçado brasileiro ainda
pode se manter competitivo
no mercado internacional se a
indústria brasileira mantiver
ou ampliar investimentos na
diferenciação do design de
produto e no aumento da
produtividade nas fábricas.

CONTRA

� A maior parte das
fabricantes ainda mantém o
foco da produção em itens de
menor valor agregado, que
podem perder espaço para
similares dos concorrentes
estrangeiros nos mercados
interno e externo.

20 %
� Foi o crescimento da
companhia no ano passado,
baseado principalmente em
ganhos de produtividade, que
elevaram a participação de
mercado da Cecil.
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Exportadores vão pedir indenização 
bilionária por perda com ‘cartel do câmbio’

ECONOMIA & NEGÓCIOS

Moeda. Associação de exportadores calcula em cerca de R$ 70 bilhões os prejuízos por conta da atuação de instituições 
financeiras influenciando as cotações do câmbio; cartel, que envolve pelo menos cinco bancos, está sendo investigado pelo Cade

Lu Aiko Otta / BRASÍLIA

Os  exportadores  brasileiros  
vão pleitear na Justiça uma in-
denização  de  aproximada-
mente R$ 70 bilhões por ale-
gadas perdas provocadas pe-
lo “cartel do câmbio”, um gru-
po de bancos investigado pe-
lo  Conselho  Administrativo  
de Defesa Econômica (Cade) 
por suspeita de haverem atua-
do em conjunto para manipu-
lar a cotação do câmbio no pe-
ríodo de 2007 a 2013. 

“Os exportadores receberam 
menos real  por  dólar  e  alguns  
até ficaram no prejuízo”, disse 
ao Estado o vice-presidente da 
Associação de Comércio Exte-
rior  do  Brasil  (AEB),  Roberto  
Giannetti da Fonseca.

O valor exato da indenização 
ainda está sendo calculado. A es-
timativa toma por base as ven-
das médias anuais dos associa-
dos, de US$ 50 bilhões, e supõe 
que a perda provocada pelo car-
tel no período foi de R$ 0,20 por 
cada dólar exportado. Conside-
rando  esses  dados,  o  prejuízo  
dos exportadores teria sido de 
R$ 10 bilhões por ano. Estão em 
andamento no Cade dois proces-
sos para investigar cartelização 
no mercado de câmbio. Um, en-
volvendo  bancos  internacio-
nais, é desdobramento de inves-
tigações que correm nos EUA e 
que  já  resultaram  em  acordos  
nos quais os bancos desembolsa-
ram US$ 5,6 bilhões.

O segundo processo foi aber-
to em dezembro e apura especifi-
camente a  atuação de institui-
ções  financeiras  na  manipula-
ção da taxa no Brasil. Segundo 
informou  o  Cade  à  época,  há  
“fortes indícios de conduta anti-
competitiva”  em  pelo  menos  
cinco  instituições:  BBM,  BNP  
Paribas Brasil, BTG Pactual, Citi-
bank e HSBC Bank Brasil. E há 
indícios de participação, “possi-
velmente  em  menor  grau”,  de  
outros cinco: ABN AMRO Real, 
Fibra, Itaú BBA, Santander Bra-
sil e Société Générale Brasil.

O Cade investiga se operado-
res  de  câmbio  dessas  institui-
ções combinaram preços para o 
dólar  por  meio  de  salas  de  
“chat” de um serviço de informa-
ção num período que foi “pelo 
menos” de 2008 a 2012. Eles te-
riam,  em  alguns  momentos,  
atuado “como se fossem um só 
player no mercado”. 

Os  exportadores  analisam  o  
melhor momento  de ingressar 
com a ação na Justiça, dado que 
o caso ainda não foi decidido no 
Cade.  Mas  Giannetti  acredita  
que  o  mais  difícil,  comprovar  
que existiu o cartel, já está feito. 
Há acordos de leniência em cur-
so  nos  dois  processos,  confir-
mando que os bancos se organi-
zaram para combinar uma taxa 
de  câmbio.  “O  processo  está  
bem  fundamentado”,  disse  o  
presidente da Abicalçados, Hei-
tor Klein, a respeito da iniciati-
va. 

Consultados, BNP e BTG dis-
seram que não iriam comentar. 
A assessoria do BBM disse que 
não localizou os porta-vozes res-
ponsáveis pelo assunto. O Bra-
desco,  que  adquiriu  o  HSBC,  
não se manifesta sobre assuntos 
que estejam sob avaliação admi-
nistrativa  ou  judicial.  O  ABN  
Amro informou que não tem ne-
nhum vínculo com o ABN Amro 
Real, adquirido pelo Santander 
em  2007.  Citibank,  Itaú  BBA,  
Santander, Fibra e Société Géné-
rale não se pronunciaram até o 
fechamento desta edição. 
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E m noite de festa para o setor calçadista nacional, 

a Abicalçados reconheceu as melhores práticas do 

segmento nas categorias Gestão Industrial, Marketing, 

Design, Sustentabilidade e Internacionalização. A quin-

ta edição do Prêmio Direções foi entregue no dia 27 de 

abril, no Espaço TAO, em Novo Hamburgo/RS. 

Além das premiações, a cerimônia fez referên-

cia às comemorações de 34 anos da Abicalçados, 

completados no último dia 20 de abril. O presiden-

te do Conselho Deliberativo da entidade, Rosnei da 

Silva, ressaltou a importância do reconhecimento 

das melhores práticas do segmento. “Estamos muito 

satisfeitos com as práticas aqui reconhecidas, o que 

demonstra que estamos conseguindo cumprir, com 

excelência, o papel de estimular o setor calçadista por 

meio dessas referências”, disse.  

A premiação reconheceu um total de nove cases, 

com premiações por porte da empresa, além da melhor 

matéria sobre o setor escrita ao longo de 2016. 

Na oportunidade, os ganhadores receberam Tro-

féu 5º Prêmio Direções e permissão para uso do selo da 

respectiva edição. Terão ainda divulgação nos canais de 

comunicação da entidade, como hotsite específico do 

Prêmio, que será lançado em breve, e promoção em uni-

versidades, escolas, congressos e seminários realizados 

pela associação ao longo do ano.

O Prêmio Direções foi uma ação da Abicalçados 

patrocinada pela Braspress, Couromoda e Francal Feiras.

RECONHECIDAS AS 
REFERÊNCIAS DO SETOR

ESPECIAL

INFORME JURÍDICO
Por 296 votos a favor e 177 contrários, o Plenário apro-

vou o parecer, na forma da subemenda de plenário ao 

PL 6787/2016. Os principais pontos abordados no texto 

aprovado são:

- Negociação entre empresas e trabalhadores vai pre-

valecer sobre a lei em determinados pontos;

- Contrato de trabalho intermitente, quando os traba-

lhadores poderão receber por período trabalhado;

- Possibilidade de jornada de 12 horas diárias e 36 ho-

ras de descanso; 

- Inexigibilidade da contribuição sindical; 

- Possibilidade de terceirização em qualquer atividade 

da empresa;

- Comissão de representante de empregados nas em-

presas; 

- Tempo de deslocamento até o trabalho deixa de ser 

computado como hora trabalhada;

- Projeto torna mais rigorosos os pressupostos para 

ações trabalhistas; 

- Regulamenta o banco de horas;

- Afastamento da empregada gestante ou lactante de 

atividades insalubres;

- Multa de 50% do limite máximo dos benefícios previ-

denciários nos casos de discriminação;

- Proibição de negociação coletiva no caso de direitos 

de proteção do trabalho da mulher;

- Isenção do depósito recursal para beneficiário da 

justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em 

recuperação judicial.

A matéria segue agora para apreciação do Senado 

Federal e a Abicalçados continuará empenhada no 

monitoramento do projeto. Para mais informações 

acerca da matéria contate a assessoria jurídica através 

dos seguintes endereços: suely@abicalcados.com.br  e 

sinara@abicalcados.com.br.

Categoria Marketing
Porte: micro/pequeno 

Empresa: Ghetz Exportadora e Importadora 

Case: Inserção de marca no Reino Unido

Porte: grande/médio 

Empresa: Jorge Bischoff

Case: Reposicionamento da marca Lou-

cos & Santos

Categoria Internacionalização
Porte: micro/pequeno 

Empresa: Ciao Mao

Case: Internacionalização da marca

Porte: grande/médio  

Empresa: Calçados Bibi 

Case:  Expansão da Bibi no Golfo Pérsico

Categoria Gestão Industrial
Porte: grande/médio  

Empresa: Kidy 

Case: Programação por eficiência

Categoria Design
Porte: micro/pequeno  

Empresa: Usthemp 

Case: Usthemp Co-Creation

Porte: grande/médio 

Empresa: Kidy

Case: Tênis Kidy Dragon´s Game

Categoria 
Sustentabilidade
Porte: micro/pequeno 

Empresa: Insecta Shoes 

Case: Polinizando o mundo com 

cor e consciência

Porte: grande/médio  

Empresa: Usaflex

Case: Diversidade, respeito e 

valorização humana

Categoria 
Jornalista
Jornalista: Nicolle Frapiccini 

Matéria: “Para acabar com o medo  

de exportar”

VENCEDORES

http://www.francal.com.br
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Sapatos produzidos na Fimec são doados para instituições sociais 

Abicalçados nos polos calçadistas brasileiros

A 41ª Fimec encerrou em 

março, mas as ações reali-

zadas no evento ainda es-

tão gerando notícias positi-

vas. Na manhã do dia 19 de 

abril, a Fenac, junto com o 

Instituto Brasileiro de Tec-

nologia do Couro, Calçado 

e Artefatos (IBTeC) e a Coe-

lho Assessoria Empresarial, 

realizou a entrega oficial 

dos sapatos produzidos na 

Fábrica Conceito para a Pre-

feitura de Novo Hamburgo 

e entidades sociais do Mu-

nicípio. 

No total, 1,5 mil pares 

produzidos durante a feira 

foram doados para a Secre-

taria de Desenvolvimento 

Social de Novo Hamburgo 

(SDS), para a Liga de Com-

bate ao Câncer de Ivoti, Lar 

da Menina, Lar do Menino, 

Horta Comunitária Joanna 

de Ângelis e Abefi (Asso-

ciação Beneficente Evan-

gélica Floresta Imperial). 

“Fechamos um ciclo neste 

momento, que iniciou na 

Fimec, com a Fábrica Con-

ceito, um projeto único no 

mundo, que além de apre-

sentar a produção de cal-

çados em tempo real, ainda 

tem um cunho social”, des-

tacou o diretor-presidente 

da Fenac, Márcio Jung. 

Paulo Griebler, presi-

dente-executivo do IBTeC, 

enfatizou a importância da 

Fábrica Conceito. “Estamos 

na oitava edição da Fábrica 

e sempre é um desafio. Es-

tamos melhorando a cada 

ano e este viés social é mui-

to importante”. 

Já o consultor Luis 

Coelho, diretor da Coelho 

Assessoria Empresarial, res-

saltou o apoio de todos os 

parceiros para a construção 

do projeto, que termina com 

esta ação social. “Um projeto 

com tal complexidade só é 

feito porque contamos com 

a parceria de várias empre-

sas, que são essenciais para 

que a Fábrica funcione”.

 

Fábrica

A Fábrica Conceito é um 

projeto realizado há oito 

edições durante a Fimec. 

Única no mundo, a iniciati-

va apresenta ao visitante da 

feira a produção de calça-

dos em tempo real, com o 

objetivo de gerar uma expe-

riência exclusiva ao visitan-

te: a de acompanhar a mão 

de obra e todas as tecnolo-

gias e materiais aplicados na 

produção calçadista. 

A Abicalçados, durante o mês de 

abril, esteve presente em alguns 

importantes polos calçadistas bra-

sileiros com o objetivo de ouvir de-

mandas locais e também apresen-

tar os benefícios da entidade. 

O primeiro encontro acon-

teceu dia 17, no Sindicato das In-

dústrias de Calçados e Artefatos de 

Farroupilha/RS. Na ocasião, o pre-

sidente-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, e a gestora de projetos 

da entidade, Roberta Ramos, apre-

sentaram as atividades desenvolvi-

das em prol do desenvolvimento 

do setor calçadista. O destaque da 

noite ficou por conta do Brazilian 

Footwear, programa de promoção 

das exportações de calçados que 

é mantido pela Abicalçados em 

parceria com a Agência Brasilei-

ra de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil) desde 

o ano 2000. O convite, feito pelo 

presidente do Sindicato, Ademir 

Dal Pizzol, atendeu anseios de em-

presários da região por ações que 

promovam o desenvolvimento do 

segmento. 

O segundo encontro foi rea-

lizado em Franca/SP (foto), no dia 

24. Na ocasião, que contou com a 

presença do presidente-executivo 

da Abicalçados e também da parte 

da equipe de Promoção Comercial 

e Relacionamento da entidade, fo-

ram apresentados os programas da 

entidade. 

A gestora de Projetos da en-

tidade, Roberta Ramos, destacou 

que a Abicalçados tem aplicado 

esforços para conhecer e atender 

as demandas que surgem nos dife-

rentes polos do País. “Essa presen-

ça nacional é fundamental para o 

fortalecimento da representativi-

dade da Associação e, consequen-

temente, para o sucesso de pleitos 

que defendam e promovam o de-

senvolvimento da indústria calça-

dista brasileira”, concluiu. 

ABICALÇADOS APRESENTA MARATONA 
MUDE PARA ESTUDANTES NA FEEVALE

A Universidade Feevale, em 

Novo Hamburgo/RS, foi 

palco para uma apresentação 

da Maratona MUDE, ministrada 

pelo gestor de Projetos da Abi-

calçados, Cristian Schlindwein. 

O encontro, ocorrido no dia 25 

de abril, contou ainda com apre-

sentações das equipes vencedo-

ras das batalhas de 2014 e 2016, 

de representantes da Feevale e 

do Museu Nacional do Calçado. 

Na oportunidade, Schlindwein 

apresentou a entidade calçadis-

ta, especialmente os quatro pi-

lares de atuação: Representação 

setorial; Promoção Comercial e 

de Imagem; Defesa Comercial; 

e Desenvolvimento. “O design 

tem ganhado cada vez mais for-

ça na entidade, especialmente 

porque entendemos que é um 

dos grandes desafios do setor”, 

destacou. Segundo o gestor, a 

Abicalçados vem trabalhando 

insistentemente para “educar” 

o setor na formação de uma 

nova cultura, que tenha o de-

sign como um pilar essencial 

na criação de novos produtos 

e modelos de negócios. “A Ma-

ratona MUDE é um dos eventos 

que tem esse viés, estimulando 

o surgimento de novos talentos 

e a discussão da questão no se-

tor calçadista”, acrescentou. 

Maratona MUDE

Vencedora da Maratona MUDE 

2016, a equipe composta por 

Rômulo Henrique da Silva, Wil-

liam Raí da Luz, Paula Raquel 

da Silva Flores e André Cézar 

Gossler, apresentou os produtos 

criados e também os desafios 

encontrados durante a batalha 

criativa do ano passado. “Cria-

mos três protótipos de calçados, 

sem gênero, que unissem a po-

lifonia e brasilidade, quebrando 

preconceitos e esteriótipos”, re-

cordou Rômulo.

A coleção criada pela equi-

pe é uma espécie de linha do 

tempo, que mostra uma socie-

dade reprimida por preconcei-

tos e falta de expressividade, 

com amarras e metais escondi-

dos no primeiro modelo. Já no 

segundo modelo começam a 

aparecer os metais e os cadar-

ços passam a afrouxar. O tercei-

ro modelo é totalmente liberto, 

sem amarras e com os metais 

totalmente expostos.  Paula, da 

mesma equipe, contou que co-

lheu frutos importantes da par-

ticipação na Maratona MUDE, 

especialmente através da par-

ceria e amizade criada com 

Dudu Bertholini, mentor da ba-

talha em 2016. Trabalhando na 

indústria calçadista há mais de 

16 anos, Paula foi chamada pelo 

estilista para criar os calçados do 

staff do programa Amor & Sexo, 

sucesso da Rede Globo. 

Okoko&Abel

Cria da primeira edição da Ma-

ratona MUDE, em 2014, a mar-

ca Okoko&Abel foi apresentada 

pelos sócios Ana Sabi, Cícero 

Ibeiro e Vinícius Kniphoff. Mos-

trando os calçados criados na 

época, “quando não tínhamos 

experiência alguma com calça-

dos” – lembrou Kniphoff -, os 

criadores destacaram o ama-

durecimento da marca, o apoio 

do estilista Lino Villaventura 

– mentor da batalha naquele 

ano – e da Abicalçados. “Após 

a Maratona, em 2015, criamos 

a marca Okoko&Abel e já fo-

mos chamados pelo Lino Vil-

laventura para produzir seus 

calçados que desfilariam no 

São Paulo Fashion Week.  Atual-

mente a marca Okoko&Abel 

está comercializando a sua pri-

meira coleção por meio do site  

www.okokoabel.com. 

ABINOTÍCIAS
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A incerteza e o crescimento 

lento devem marcar o ano 

corrente. A análise foi apresenta-

da no dia 18 de abril pela econo-

mista Patrícia Palermo em even-

to realizado pela Abicalçados 

em parceria com a Associação 

Brasileira de Empresas de Com-

ponentes para Couro, Calçados 

e Artefatos (Assintecal) e Centro 

das Indústrias de Curtumes do 

Brasil (CICB).  O Análise de Cená-

rios, que reuniu centenas de em-

presários, aconteceu no Locanda 

Hotel, em Novo Hamburgo/RS.

Na oportunidade, a econo-

mista ressaltou que incertezas, 

especialmente quanto à nova 

configuração do comércio in-

ternacional, dado o avanço das 

ideias protecionistas nas prin-

cipais economias mundiais, se-

rão a tônica de 2017. Citando o 

exemplo do presidente norte-

-americano, Donald Trump, ela 

destacou que, como o dirigente 

pretende ativar uma economia 

de pleno emprego, muito pro-

vavelmente irá gerar inflação, o 

que abrirá espaço para a eleva-

ção dos juros nos Estados Uni-

dos, causando fuga de capitais 

investidos em países emergen-

tes. “Isso terá impacto no câm-

bio, que deverá fechar o ano na 

faixa de R$ 3,35”, projetou, acres-

centando que, no entanto, existe 

uma diversidade de opiniões de 

economistas, alguns projetando 

que, inclusive, a cotação deve 

ser inferior a de hoje, fechando 

na casa de R$ 3.

Mercado interno

Já no âmbito doméstico, ape-

sar da retomada gradual da de-

manda, ocasionada pela maior 

confiança de trabalhadores e 

empresários e pela injeção de 

dinheiro na economia – libera-

ção das contas inativas do FGTS, 

a “caixa de Pandora da Lava Jato” 

pode provocar alguns efeitos in-

desejados na economia brasilei-

ra. “A Lava Jato é uma operação 

boa, que vai trazer uma nova 

relação entre agentes privados 

e poder público, porém causa 

instabilidade no meio político 

no curto prazo, o que pode atra-

sar reformas importantes que 

dariam maior segurança para 

investidores”, comentou.  

Desinflação

Outro ponto que deve marcar 

2017 é a aceleração do processo 

de desinflação, ainda um reflexo 

da queda brusca no consumo 

dos últimos dois anos.  A eco-

nomista ilustrou que, além da 

queda no IPCA, hoje na casa 

de 4,5%, existe um menor ín-

dice de difusão dos aumentos 

dos preços, hoje em 55,7% - era 

de 69,4% no mesmo período do 

ano passado. Segundo ela, o fato 

vai provocar reajustes reais para 

os trabalhadores, o que injetará 

mais dinheiro na economia e, 

consequentemente, aumentará 

o consumo e o desempenho do 

varejo. “A expectativa para 2017 

é encerrar com 4% de IPCA, nú-

mero que deve se manter estável 

em 2018. O fato abrirá espaço 

para a aceleração da redução dos 

juros, o que deve ajudar na recu-

peração econômica”, projetou, 

acrescentando que, no entanto, 

o momento exige reformas que 

coordenem melhor a política fis-

cal e lancem bases para um cres-

cimento sustentável.

Reformas 

Entre as reformas mais urgentes, 

Patrícia citou a da Previdência, a 

Trabalhista e a Tributária, que, se 

realizadas, formarão a base para 

um crescimento sustentável a 

médio prazo. Por outro lado, ela 

ressaltou que as reformas que 

podem ser abaladas pelo receio 

dos políticos em meio à instabi-

lidade generalizada. 

Empresas

Patrícia listou, ainda, algumas 

dicas para as empresas neste 

momento econômico e polí-

tico conturbado e de oportu-

nidades. Para a especialista, é 

preciso investir na qualificação 

de produto e atendimento, es-

pecialmente com estratégicas 

diferenciadas, e equipes bem 

treinadas que possam mudar a 

experiência dos consumidores. 

Segundo a economista, muitos 

empresários colocam a culpa 

das quedas nas vendas na crise, 

o que nem sempre é a realidade. 

O evento Análise de Cená-

rios é realizado duas vezes por 

ano, com o apoio da Associa-

ção Brasileira das Indústrias de 

Artefatos de Couro e Artigos de 

Viagem (Abiacav), Associação 

Brasileira das Indústrias de Má-

quinas e Equipamentos para os 

Setores do Couro, Calçados e 

Afins (Abrameq) e Instituto Bra-

sileiro de Tecnologia do Couro, 

Calçado e Artefato (IBTeC).

Em busca de produtividade, calçadistas realizam planejamento estratégico
O Parque Tecnológico da Feevale, em Campo Bom/RS, 

foi palco, durante a tarde do dia 12 de abril, do segundo 

encontro de associações e empresários da cadeia cou-

reiro-calçadista para a formulação de um Planejamento 

Estratégico do setor. No evento, conduzido pela NovoCi-

clo Empresarial, empresa contratada por meio de edital 

do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC) para conduzir o processo, a ser entregue em ju-

nho, dezenas de empresários e representantes de enti-

dades setoriais das indústrias de calçados (Abicalçados, 

Assintecal, CICB e Abrameq) discutiram  a definição de 

uma matriz swot – dinâmica que identificou forças, fra-

quezas, oportunidades e ameaças -  para a formulação do 

mapa estratégico. 

O consultor da NovoCiclo, Rafael Aquino, iniciou o 

encontro ressaltando que foi realizada uma análise dos 

números do setor calçadista entre 2011 e 2016, na qual 

foram constatadas oportunidades relevantes, bem como 

desafios a serem enfrentados pela indústria coureiro-cal-

çadista. “Também  realizamos 20 entrevistas com asso-

ciações setoriais e recebemos quase 60 questionários 

respondidos por empresas sobre os problemas enfrenta-

dos”, explicou. Com base nessas informações, a consulto-

ria trouxe sugestões para os quatro quadrantes da matriz. 

Os itens foram então avaliados pelos participantes e ran-

queados por nível de intensidade e relevância.

Após a apresentação dos números, que revelaram o 

aumento de 3,7% no consumo mundial de calçados nos 

últimos seis anos, a queda na produtividade brasileira e 

também os desafios como a concorrência com os produ-

tos asiáticos, os presentes foram divididos em grupos para 

discutir ações em cada categoria do mapa estratégico: 

mercado e tendências; eficiência operacional; tecnolo-

gia, design e gestão; e ambiente de negócios. Cada grupo 

trabalhou uma temática, elencando ações já existentes e 

sugestões de novas. 

 A gestora de Projetos da Abicalçados, Roberta Ramos, 

ressaltou que o encontro foi um momento importante do 

Planejamento, especialmente pela participação de repre-

sentantes de empresas dos quatro setores componentes 

da cadeia (calçados, couros, materiais e máquinas). “É 

sempre um grande exercício perceber a visão da outra 

ponta sobre um mesmo aspecto. Foi um primeiro insight, 

que servirá de insumo para que a consultoria desenvolva 

o plano de ação para os próximos anos”, avaliou a gestora, 

acrescentando que o trabalho tem relação com o Future 

Footwear, programa lançado em agosto passado e que 

tem como premissa criar bases para o desenvolvimento 

de novos produtos, novos modelos de negócios e novos 

processos produtivos para a cadeia coureiro-calçadista.

No próximo dia 11 de maio está marcada uma reunião 

com representantes das associações setoriais, empresários 

e o MDIC, em Brasília, para a apresentação da matriz swot 

aprovada e validação do mapa estratégico.

RECUPERAÇÃO LENTA E INCERTEZA DEVEM 
MARCAR 2017, APONTA ECONOMISTA

ABINOTÍCIAS

Abicalçados está empenhada para reverter “reoneração” da folha
O mês de abril foi movi-

mentado na Abicalçados. 

Em parceria com entidades 

setoriais como a Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e 

de Confecção (Abit),  a Asso-

ciação Brasileira das Indús-

trias de Mobiliário (Abimóvel) 

e o Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB), a 

associação dos calçadistas 

esteve empenhada na re-

versão da Medida Provisória 

774/2017, que extingue a de-

soneração da folha de pa-

gamentos. Em vigor desde 

2012 a Medida 540 permitia 

a substituição da contribui-

ção patronal de 20% sobre a 

folha por percentual variável 

- entre 1,5% e 4,5% - do fatu-

ramento bruto. 

Entre as iniciativas já to-

madas, está o envio de carta 

com pleito de audiência no 

Ministério da Fazenda para 

relatar os impactos da me-

dida para a economia bra-

sileira, especialmente neste 

momento de extrema difi-

culdade de competição nos 

mercados e a fraca demanda 

no âmbito doméstico. Con-

forme o presidente-execu-

tivo da Abicalçados, Heitor 

Klein, já foram logrados resul-

tados positivos no Congresso 

Nacional, com o encaminha-

mento, pela Senadora Ana 

Amélia Lemos e pelo Deputa-

do Federal Renato Molling, de 

emenda à MP para inclusão 

do setor entre os contempla-

dos pelo sistema. O trâmite 

destes pleitos se inicia em co-

missão especial do Congres-

so, encarregadas de analisar 

as propostas e emitir relatório, 

que na sequência, vai para de-

bate e votação no plenário. 

Corpo a corpo

Além do envio da carta com 

solicitação de audiência, a 

Abicalçados participou de 

encontro na Federação das 

Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp) no último dia 

10, onde foram debatidos os 

impactos da medida em re-

união do Comitê da Cadeia 

Produtiva de Couro, Calçados 

e Artefatos (Comcouro). 

No último dia 20, Klein e 

o presidente do Conselho da 

Abicalçados, Rosnei da Silva, 

estiveram em Brasília, onde 

participaram de uma reu-

nião com o ministro-chefe 

da Casa Civil, Eliseu Padilha, 

para tratar do tema.  “Colo-

camos a necessidade de se 

recuperar o projeto original, 

que colocava a possibilidade 

de o setor calçadista arcar 

com a contribuição patronal 

de 1,5% sobre o faturamento 

invés dos 20% sobre a folha 

de pagamentos”, ressaltou o 

Klein. Na audiência, inter-

mediada pelo Deputado Es-

tadual do RS,  Gabriel Souza, 

o ministro ficou de estudar a 

possibilidade.
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N ovidade entre os mercados-alvo do Bra-

zilian Footwear no convênio 2017/2018, 

a França entra no calendário de ações do Pro-

grama neste ano. Terceiro maior comprador 

de calçados brasileiros – em 2016, importou 

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

mais do que em 2015 –, o país deve rece-

ber ainda este ano uma Missão Prospectiva 

do Brazilian Footwear. A ideia é conhecer in 

loco o potencial do mercado, para, então, 

desenhar as estratégias comerciais do setor 

calçadista no país. A Missão ocorrerá após 

o Estudo de Mercado, que está sendo con-

tratado este mês e será realizado por uma 

consultoria internacional. 

Além de uma série de informações cole-

tadas pela consultoria internacional, o estudo 

deve compreender uma pesquisa de campo 

com diferentes públicos, como consumido-

res finais, compradores B2B e formadores 

de opinião. O objetivo é entender o am-

biente de negócios e as oportunidades 

para ampliar e inserir novas marcas 

brasileiras, bem como a percepção 

dos mesmos sobre o calçado verde-

-amarelo, formas de consumo, ca-

nais de distribuição e motivações 

para a compra. “Embora já tenha-

mos trabalhado a França como 

mercado-alvo há alguns anos, 

entendemos que os mercados 

são dinâmicos e, por isso, a necessidade de nos atuali-

zarmos sobre as oportunidades no país para aprimorar 

a inserção de marcas nacionais no mercado, que 

apresenta um grande potencial para os nossos as-

sociados” comenta Letícia Sperb Masselli, coorde-

nadora de Promoção Comercial da Abicalçados.

De acordo com Letícia, o estudo deve ser 

apresentado em agosto, para, então, ser progra-

mada a Missão Prospectiva para a França. “Pre-

cisamos entender como está funcionando o 

mercado, como estão se comportando os com-

pradores e os consumidores finais para poder 

verificar in loco de que maneira podemos entrar 

no país e quais seriam os melhores formatos de 

trabalho”, acrescenta a coordenadora. Letícia 

lembra que a França foi mercado-alvo do Bra-

zilian Footwear até 2014.

O mercado

Considerada a segunda maior economia da 

Europa, atrás apenas da Alemanha, a França 

é o país que possui a maior quantidade de 

venda de calçados da Europa: 700 mil pares 

de calçados diariamente. Em 2015, o seg-

mento em calçados em geral (sem con-

tar esportivos e chinelos) representou 

84,5% das importações totais de calça-

dos da França. No período, a  China se 

destacou como o principal país de 

origem das importações da França 

de calçados em geral, represen-

tando 28,8% de participação, isto 

é, US$ 1,7 bilhão do total de US$ 

5,9 bilhões importados. O Brasil ficou na 17ª posição, 

com um market-share de 0,79%.

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

FRANÇA É ALVO DE 
ESTUDO DE MERCADO

Compradores 
internacionais 
visitam feiras 
no Brasil
O mês de maio promete ser movimentado para 

empresas nacionais que trabalham com o mercado 

externo. Isto porque elas devem receber compra-

dores internacionais de diferentes países durante as 

feiras SC Trade Show, que ocorre de 8 a 10 de maio 

em Balneário Camboriú/SC, e Salão Internacional 

do Couro e do Calçado (SICC), marcado para os dias 

22, 23 e 24 de maio em Gramado/RS.

Entre os dias 7 e 11, o Brazilian Footwear pro-

move o Projeto Comprador VIP com o Al Safeer 

Group, dos Emirados Árabes Unidos. Com 17 lojas 

especializadas em calçados, chamadas Shoes4Us, 

nos Emirados e em Omã, a empresa fará reuniões 

durante o SC Trade Show e visitará fábricas nos po-

los de São João Batista/SC e Birigui/SP.

Para o SICC, o Projeto Comprador VIP trará o 

grupo colombiano Luz Mila Lopez, que possui três 

lojas na cidade de Ibague e uma em Bogotá e es-

tará no Brasil em busca de novas marcas de calça-

dos femininos. Durante a feira, o Brazilian Footwear 

também dará suporte aos compradores do Basic 

Group, da Armênia, que vem a Gramado a convite 

do escritório da Apex-Brasil de Moscou. A empresa 

possui 15 lojas – 13 na Armênia e duas na Georgia. 

A empresa teve contato com marcas brasileiras em 

feiras internacionais e vem ao Brasil com o objetivo 

de conhecer melhor o setor calçadista e aumentar 

seu portfólio de marcas made in Brasil.
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Oportunidade 
de descontos em 
transporte variam 
de 60% a 87%

BIBI EFETIVA  JOVENS POR MEIO DO 
PROGRAMA FÁBRICA DE TALENTOS

Exportações de calçados 
desaceleram no primeiro trimestre
Dados elaborados pela Abicalçados apontam 

que as exportações de calçados desacele-

raram nos primeiros três meses do ano. De 

janeiro a março foram embarcados 31,33 mi-

lhões de pares que geraram US$ 259 milhões, 

número 1,6% inferior em volume e 14,2% su-

perior em dólares no comparativo com igual 

período de 2016 (31,84 milhões de pares e 

US$ 226,72 milhões). 

O presidente-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, explica que, embalados pela des-

valorização do dólar, os preços dos produtos 

brasileiros para o exterior aumentaram 16%, 

de US$ 7,12 para US$ 8,27 o par. “Em um pri-

meiro momento, avaliando a cifra em dólares, 

podemos chegar à conclusão de que os em-

barques aumentaram, mas não é o correto. 

Nossos calçados, em virtude da subvaloriza-

ção da moeda norte-americana, ficaram mais 

caros, pois nossos custos são em reais, moeda 

hoje mais forte”, comenta, acrescentando que, 

nos últimos meses do ano passado – quan-

do as exportações aumentaram mais de 30% 

- as coleções haviam sido negociadas com 

um dólar próximo a R$ 3,60. “As coleções que 

estão aparecendo agora nos levantamentos 

foram negociadas em novembro, dezembro 

e janeiro, com um dólar já no patamar de R$ 

3,10 a R$ 3,15, por isso a queda já pode ser 

verificada”, avalia o executivo.

Nos três primeiros meses de ano, o princi-

pal destino do calçado brasileiro foram os Esta-

dos Unidos, para onde foram embarcados 3,16 

milhões de pares que geraram US$ 48 milhões, 

quedas de 16% em pares e 3% em dólares na 

relação com igual período do ano passado.

O segundo destino foi a Argentina, país 

que importou 2 milhões de pares por US$ 

35,65 milhões, incrementos tanto em volume 

(50%) quanto em divisas (104,5%) no compa-

rativo com mesmo ínterim de 2016.

O terceiro comprador do período foi a 

França, que importou 1,8 milhão de pares por 

US$ 15,3 milhões, números inferiores tanto em 

pares (-55%) quanto em dólares (-13,3%) em 

relação com 2016.

 

Importações em alta

Se a subvalorização do dólar prejudica as expor-

tações, o contrário acontece com as importa-

ções de calçados. “Com o dólar desvalorizado, 

os produtos importados ficam mais baratos, 

aumentando a presença no varejo nacional”, ex-

plica Klein. Após ter caído mais de 30% no ano 

passado, a entrada de calçados vem aumentan-

do rapidamente nos primeiros meses. Entre ja-

neiro e março foram importados 8 milhões de 

pares por US$ 101 milhões, números ainda infe-

riores tanto em pares (-3,3%) quanto em dólares 

(-0,9%)  no comparativo com 2016. Em partes 

de calçados – cabedais, palmilhas, solas, saltos 

etc – as importações do trimestre também caí-

ram. No período, entraram no País o equivalente 

a US$ 3,18 milhões desses materiais, queda de 

34,7% na relação com o ano passado. As prin-

cipais origens foram China, Vietnã e Paraguai. 

A Abicalçados fechou uma parceria com a em-

presa de logística UPS para desconto nos trans-

portes nacionais e internacionais. Nos nacionais, 

o desconto varia de 60% a 77%, enquanto nos in-

ternacionais ele vai de 82% a 87%. Se a empresa é 

associada da Abicalçados pode solicitar o descon-

to pelo e-mail carla@abicalcados.com.br. O presi-

dente-executivo da entidade, Heitor Klein, ressal-

ta a importância do benefício, já que quase 13% 

dos custos atuais das empresas são de ordem do 

transporte e logística.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - MAR 2016: US$ 96,4 MILHÕES

  JAN - MAR 2017: US$ 113,66 MILHÕES

VARIAÇÃO:  17,9%

CE
CEARÁ

JAN - MAR 2016: US$ 61,86 MILHÕES

JAN - MAR 2017: US$ 67 MILHÕES

VARIAÇÃO: 8,4%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - MAR 2016: US$ 26,82 MILHÕES

JAN - MAR 2017: US$ 30 MILHÕES

VARIAÇÃO: 12,1%

VARIAÇÃO: 14,2% 

JAN - MAR 2016:
 US$ 259 MILHÕES US$ $ 226,72 MILHÕES

JAN - MAR 2017:

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

VIETNÃ
JAN - MAR 2016: US$ 54,16 MILHÕES

JAN - MAR 2017: US$ 56,5 MILHÕES

VARIAÇÃO: 4,3%

INDONÉSIA
JAN - MAR 2016: US$ 21,9 MILHÕES

JAN - MAR 2017: US$ 19,4 MILHÕES

VARIAÇÃO: -11,5%

CHINA

TOTAL

JAN - MAR 2016: US$ 13,13 MILHÕES

JAN - MAR 2017: US$ 11,2 MILHÕES

VARIAÇÃO: -14,7%

VARIAÇÃO: -0,9%  

JAN - MAR 2016:
 US$ 100 MILHÕES US$ 101 MILHÕES

JAN - MAR 2017:
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ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

N o último dia 19 de abril, 

a Calçados Bibi formou 

mais 22 jovens através do progra-

ma Fábrica de Talentos Bibi, que 

expressa um dos movimentos de 

responsabilidade social da em-

presa. A Fábrica de Talentos, em 

parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Se-

nai), qualifica profissionalmente 

jovens com idade entre 16 e 20 

anos. O programa é realizado nas 

fábricas em Parobé/RS e em Cruz 

das Almas/BA. Anualmente, os 

jovens são capacitados para os 

desafios da vida, trazendo uma 

visão de empresa, de planeja-

mento familiar e financeiro e de 

ética, assim como o ofício de 

desenvolvimento e produção de 

calçados. Os 22 jovens formados 

na edição deste ano passaram a 

fazer parte do quadro de funcio-

nários oficial da calçadista.

A previsão para abertura 

das inscrições para participação 

do programa Fábrica de Talen-

tos Bibi, em 2017, será em maio 

deste ano. Mais informações: 

(51) 3512-3344.

Dados preliminares do mês de abril 
apontam que as exportações de 

calçados caíram 1,1% em volume 
e aumentaram 14,8% em dólares 

no comparativo com o mesmo mês 
do ano passado (8,4 milhões de 
pares por US$ 69,1 milhões ante 

8,3 milhões de pares por US$ 79,3 
milhões). Com isso, os calçadistas 
acumularam o embarque de 39,7 

milhões de pares no quadrimestre, 
que geraram US$ 338,3 milhões, 

números menores em pares 
(-1,5%) e maiores em dólares 

(14,4%) no comparativo com igual 
período de 2016. 
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MODASOCIAL

CONFRATERNIZAÇÃO MARCOU 
ENTREGA DO PRÊMIO DIREÇÕES

A 5ª edição do Prêmio 

Direções, entregue 

no último dia 27 de abril 

(matéria na página 3), foi 

um momento de confra-

ternização para o setor 

calçadista brasileiro. Con-

fira alguns cliques da festa:

Há 40 anos oferecendo infraestrutura, 
tecnologia e segurança no transporte  

de encomendas em todo o Brasil.

O maior SORTER  
da América Latina

Mais tecnologia
embarcada

Terminais em
todo o Brasil
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