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REONERAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO EM PAUTA

PROJETO COMPRADOR 
DEVE GERAR US$ 200 MIL

EXPORTAÇÕES 
INVERTEM TRAJETÓRIA

Citando o recrudescimento da crise política e as incer-

tezas geradas, o Banco Central reduziu a taxa básica de 

juros (Selic) de 11,25% ao ano para 10,25% ao ano. Essa 

foi a sexta queda seguida e levou os juros básicos do 

país para o menor nível desde janeiro de 2014. Na última 

reunião, o BC divulgou nota: “O Comitê entende que o 

aumento recente da incerteza associada à evolução do 

processo de reformas e ajustes necessários na economia 

brasileira dificulta a queda mais célere das estimativas 

da taxa de juros estrutural e as torna mais incertas. Essas 

estimativas continuarão a ser reavaliadas pelo Comitê 

ao longo do tempo [..] Em função do cenário básico e 

do atual balanço de riscos, o Copom entende que uma 

redução moderada do ritmo de flexibilização monetária 

em relação ao ritmo adotado hoje deve se mostrar ade-

quada em sua próxima reunião”.

ABICALÇADOS 
PARTICIPA DO EEBA

COPOM REDUZ TAXA 
BÁSICA DE JUROS

PIB CRESCE 1% 
NO TRIMESTRE

As principais entidades representativas do setor calça-

dista em nível nacional têm presença confirmada no 35º 

Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), que acon-

tecerá entre os dias 12 e 14 de novembro, no Centro de 

Eventos da Fiergs, em Porto Alegre/RS. A participação da 

Abicalçados (indústrias de calçados), Assintecal (compo-

nentes para calçados), CICB e AICSul (couros) e Abrameq 

(máquinas) se dará num estande de aproximadamente 

40 metros quadrados, local onde as entidades apresen-

tarão seus projetos individuais e os realizados em con-

junto, como o Programa Future Footwear, Programa 

Origem Sustentável, Certificação do Couro, Design na 

Pele e Conexão Inspiramais. Durante o encontro, acon-

tecerão ainda edições dos projetos Imagem, com jor-

nalistas alemães; e Comprador, com importantes com-

pradores daquele mercado.

O IBGE divulgou, no dia 1º de junho, que o PIB brasileiro 

cresceu 1% no primeiro trimestre em relação ao quarto tri-

mestre de 2016, já retirados os efeitos sazonais. É o primeiro 

número positivo desde o quarto trimestre de 2014, ou seja, 

após oito quedas seguidas. Em relação ao primeiro trimestre 

de 2016, o PIB recuou 0,4%. No acumulado de quatro tri-

mestres, a queda é de 2,3%. O principal fator para o resultado 

positivo no primeiro trimestre foi o desempenho do setor 

agropecuário, que cresceu 13,4% no período, embalado por 

safras recordes de grãos. A indústria também teve resultado 

positivo, com alta de 0,9%. “Para nós, da indústria de trans-

formação,  o fato deve ser comemorado, mas com come-

dimento. A crise política, instalada nos últimos dias, segue 

deixando tudo muito nebuloso e não garante uma saída da 

recessão em que nos encontramos nos últimos dois anos”, 

avalia o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein. 

Evento será realizado no próximo dia 13 de junho, na Unisinos, em 
São Leopoldo/RS.  Página 3
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Os últimos dias não têm sido fáceis para os brasileiros. 

Após apaziguar uma crise política que atingiu em cheio 

a economia em 2016, já sentíamos alguns reflexos da gra-

dual recuperação do consumo. Os níveis de emprego pa-

raram de cair, o Produto Interno Bruto (PIB) nacional já 

dava sinais de crescimento e as reformas estruturantes – 

Trabalhista e da Previdência – avançavam no Congresso 

Nacional. Porém, desde metade de maio, um terremoto de 

proporções ainda desconhecidas fez com que o fantasma 

de uma crise política retornasse com toda a força. 

O mercado financeiro entrou em polvorosa com as 

notícias do áudio entregue, em delação premiada à Pro-

curadoria Geral da República, pelo proprietário da JBS, 

Joesley Batista, onde o empresário conversava com o pre-

sidente da república Michel Temer. 

O dólar, que estava cotado na faixa de R$ 3,10 foi a 

quase R$ 3,50 e a bolsa de valores caiu mais de 10% em 

poucas horas. Muito se especulou durante todos os dias 

que se seguiram sobre a possibilidade de renúncia do pre-

sidente Michel Temer, o que não aconteceu. 

Com o mercado mais tranquilizado pela negativa de 

renúncia do mandatário da República, a moeda norte-

-americana voltou a cair e a Bolsa registrou as primeiras 

elevações. Além da crise política, que evidentemente es-

peramos que seja resolvida de forma ágil e justa, temos 

impactos econômicos importantes e ainda incertos da 

bombástica delação de um dos maiores grupos de produ-

ção de carnes do mundo. 

O retrocesso nas discussões acerca das reformas es-

truturantes, a trabalhista e a da Previdência, que estavam 

em pauta no Congresso Nacional, saíram de cena, o que 

talvez seja o efeito mais funesto de todos. 

O outro impacto é referente à cotação do dólar frente 

ao real. Ora, estamos às vésperas da Feira Internacional 

da Moda em Calçados e Acessórios (Francal), feira pau-

lista que representa, costumeiramente, bons volumes de 

exportações e que ocorre entre 2 e 5 de julho. A questão 

é: como formar preço em dólar, tendo nossos produtos 

custos em reais, e a moeda norte-americana flutuando ao 

gosto da tempestade política? E quanto ao futuro? As in-

certezas são muitas. Temos a expectativa, porém, de que 

essa situação seja pontual e passageira e que o mercado 

se tranquilize assim que todas as explicações necessárias 

sejam dadas e os culpados condenados. 

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Impactos da crise política

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Impactos da crise (artigo) 

Os últimos dias não têm 

sido fáceis para os brasilei-

ros. Após apaziguar uma 

crise política que atingiu 

em cheio a economia em 

2016, já sentíamos alguns 

reflexos da gradual recu-

peração do consumo – o 

varejo de calçados cresceu 

1,2% no primeiro bimes-

tre.  Os níveis de emprego 

pararam de cair, o Produto 

Interno Bruto (PIB) nacional 

já dava sinais de cresci-

mento e as reformas estru-

turantes – Trabalhista e da 

Previdência – avançavam 

no Congresso Nacional. 

Desde quarta-feira, porém, 

um terremoto de propor-

ções ainda desconhecidas 

fez com que o fantasma de 

uma crise política retor-

nasse com toda a força. O 

mercado financeiro entrou 

em polvorosa com as notí-

cias publicadas.

Chegada do frio e  

gelo na crise

Com a iminente chegada 

do frio, as lojas de sapatos 

no Rio Grande do Sul que-

rem dar um gelo na crise.A 

partir deste mês, a proje-

ção é de que as vendas do 

produto cresçam até 8%, 

na comparação com igual 

período do ano passado, 

conforme a Associação 

Gaúcha para Desenvolvi-

mento do Varejo (AGV).

Levantamento da entida-

de aponta que 77,6% dos 

consumidores no Estado 

pretendem comprar novos 

pares para o outono- in-

verno. Presidente-executi-

vo da Associação Brasileira 

das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados), Heitor Klein 

afirma que a estabilida-

de dos preços é um dos 

atrativos para esquentar 

os negócios. E os pés dos 

clientes. 

Digitalização pode ajudar 

na retomada da indústria 

nacional

Se o Brasil está atrasado em 

relação à implantação da 

chamada Indústria 4.0, um 

contraponto positivo vem da 

comparação com o próprio 

País há pouco tempo. Nos 

últimos dois anos, em espe-

cial, uma série de eventos 

e projetos têm trazido luz 

ao tema. Um dos principais 

movimentos, ainda que não 

diretamente ligado ao mo-

delo, é a construção de um 

plano nacional de Internet 

das Coisas (IoT, na sigla em 

inglês), prometido para 2017.   

“Estamos muito acostumados 

a receber a receita do bolo, e 

dessa vez não há, é preciso 

construir uma”, argumenta 

Roberta Ramos, coordena-

dora do programa Future 

Footwear, lançado no ano 

passado pela Abicalçados. 

Calçadistas ganham des-

contos em transportes

A Abicalçados firmou 

parceria com a UPS A 

Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados 

(Abicalçados) fechou uma 

parceria com a empre-

sa de logística UPS para 

desconto nos transportes 

nacionais e internacionais.  

Nos nacionais, o desconto 

varia de 60% a 77%, en-

quanto nos internacionais 

ele vai de 82% a 87%. Se 

a empresa é associada da 

Abicalçados pode solicitar 

o desconto pelo e-mail 

carla@abicalcados.com.

br. O presidente-executivo 

da entidade, Heitor Klein, 

ressalta a importância do 

benefício, já que quase 

13% dos custos atuais das 

empresas são de ordem do 

transporte e logística.
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Fim da desoneração da 

folha preocupa setores 

que geram mais de 170 mil 

empregos no RS

A indústria gaúcha tem 

demonstrado preocupação 

por conta da desoneração 

da folha de pagamento, que 

deve terminar no dia 1º de 

julho para mais de 50 setores. 

Os setores calçadista, de 

máquinas e equipamentos 

e de vestuário, que empre-

gam juntos mais de 170 mil 

pessoas no Rio Grande do 

Sul, estão entre os maiores 

afetados no estado. Na 

terça-feira (23), o presidente 

da Associação Brasileira 

das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados), Heitor Klein, 

se reuniu com o Ministro da 

Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços, Marcos Pereira, na 

terça-feira (23) em Brasília.

Inovar para sobreviver

Inovação é uma das palavras 

mais faladas nos últimos 

tempos. Do latim innovare, 

‘renovar, mudar” — de in, 

“em”, mais novus, “novo, 

recente”. Mas, na prática, o 

que é esse tal termo que 

tem feito muitas empresas 

repensarem seus processos e 

produtos? De forma sucinta, 

inovar é explorar com suces-

so novas ideias. [...] Na visão 

da gestora de Projetos da 

Abicalçados, Roberta Ramos, 

a inovação é um divisor de 

águas para o setor calçadista. 

“E o que contribuirá para que 

o setor continue existindo, 

crescendo e se desenvol-

vendo. Agora, se seguirmos 

trabalhando num mesmo 

modelo, não percebendo to-

das as mudanças que estão 

acontecendo, perderemos 

totalmente a competitivida-

de”, avalia Roberta.

“O retrocesso nas 
discussões acerca 

das reformas 
estruturantes, a 

trabalhista e a da 
Previdência, que 

estavam em pauta no 
Congresso Nacional, 

saíram de cena, o que 
talvez seja o efeito 

mais funesto de todos” 

Opinião
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EDITORIAL

O
consumo de energia
das empresas do se-
tor químico no mer-
cado livre aumentou

11,9% em abril na compara-
ção com o mês de março, to-
talizando 2.134 MWm, segun-
do estimativa da Câmara de
Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE). “O dado indi-
ca que, diferente da maioria
dos outros segmentos da in-
dústria, o setor químico man-
teve um bom ritmo de produ-
ção no período”, avalia o
gerente da Thymos Energia
Sami Grynwald. Os dados su-
gerem que a retomada obser-
vada no setor químico no iní-
cio deste ano pode se
sustentar por até mais um
tempo do que nos demais se-
tores da economia brasileira
a t u a l m e n t e.

A RT I G O

Química cresce
no mercado livre

Expansão chega a 3,86% no trimestre
Conforme a Associação Brasileira da Indústria Química (Abi-
quim), o setor registrou expansão de 3,86% na produção do pri-
meiro trimestre de 2017 ante igual período de 2016, enquanto o
consumo aparente saltou 18,5% no período. Em abril, exceto as
empresas de metalurgia (cujo consumo cresceu 0,5% ante mês
anterior), todos setores (indústria, comércio e serviços) registra-
ram redução no mercado livre. As maiores quedas foram bebidas
(11,5%) e transportes (9,8%). No total, a CCEE indica retração de
1,7% na energia usada pelas empresas via mercado livre.

Saem dados preliminares do Inep
Desde ontem, as escolas podem consultar os resultados prelimi-
nares dos estudantes na Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA) e, caso discordem, poderão interpor recurso até o dia 5 de
junho. A divulgação dos resultados finais será em agosto, quando
a imprensa, os gestores públicos e demais interessados terão
acesso aos dados da avaliação. A ANA avalia os níveis de alfabeti-
zação e letramento em língua portuguesa, a alfabetização em ma-
temática e as condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das
redes públicas de estudantes do 3º ano do ensino fundamental.

Simulado do Enem on-line...

O desembarque
do Titanic
���

Nos últimos dois anos virou um clichê dizer
que determinada semana será decisiva para o
futuro do governo, mas a sessão do Supremo
Tribunal Federal que vai deliberar sobre o pe-
dido de suspensão do inquérito contra o pre-
sidente Michel Temer ganhou mesmo ares de
provável epílogo da atual administração fede-
ral. Pelo menos do ponto de vista do apoio a
ser recebido da base aliada no Congresso.
PSDB e DEM, dois dos principais fiadores a
gestão Temer, vão reavaliar posições após a
votação dos ministros do STF.

Mesmo os defensores da manutenção da po-
lítica econômica atual, ainda que com outro
nome à frente do Planalto, sabem que sem es-
sas duas forças na Câmara e Senado há gran-
de risco de a desaceleração das reformas se
transformar em paralisação total. Até porque
uma troca de comando na Presidência da Re-
pública vai exigir a busca de nomes de con-
senso para um eventual mandato tampão.

E tudo o que Temer não quer agora é perder
mais apoios entre os
partidos. No sábado, o
PSB desembarcou da
nau governista, onde es-
tava desde o processo de
impeachment de Dilma
Rousseff. No domingo,
um jantar que deveria
marcar a resistência fe-
deral às denúncias con-
seguiu reunir menos de
30 congressistas, além de
alguns ministros. Sempre
é bom lembrar de uma
outra ceia, em outubro

passado, quando mais de 200 deputados e se-
nadores reafirmaram o suporte à PEC 241.

Enquanto se defende no STF, seja questio-
nando o conteúdo da delação de Joesley Ba-
tista, seja desqualificando o autor do grampo,
o presidente precisa manter as aparências de
que o governo continua a funcionar e a ma-
nutenção dos trabalhos no Congresso cumpre
bem essa missão. Mas é fato que a agenda de
Temer tornou-se apenas política e jurídica.

Um dilema para os tucanos é que o apoio
incondicional do partido a Temer tinha a
chancela do senador Aécio Neves, também
apanhado nos grampos da JBS. O PSDB por
ora continua a bordo do Titanic, mas não tira
o olho dos botes salva-vidas rumo a 2018. Não
quer correr o risco de afundar junto.

PSDB E DEM
ESPERAM A
DECISÃO DO
SUPREMO
PARA SEGUIR
OU NÃO COM
O APOIO

Impactos da crise
O quanto política pode influenciar na economia ainda será avaliado

O
s últimos dias não têm sido fáceis para
os brasileiros. Após apaziguar uma crise
política que atingiu em cheio a econo-
mia em 2016, já sentíamos alguns refle-

xos da gradual recuperação do consumo – o va-
rejo de calçados cresceu 1,2% no primeiro bi-
m e s t re.

Os níveis de emprego pararam de
cair, o Produto Interno Bruto (PIB)
nacional já dava sinais de cresci-
mento e as reformas estruturantes –
Trabalhista e da Previdência – a va n -
çavam no Congresso Nacional.

Desde quarta-feira, porém, um
terremoto de proporções ainda
desconhecidas fez com que o fan-
tasma de uma crise política retor-
nasse com toda a força.

O mercado financeiro entrou em
polvorosa com as notícias do áudio
entregue, em delação premiada à
Procuradoria Geral da República,
pelo proprietário da JBS, Joesley
Batista, onde o empresário conver-
sava com o presidente da república
Michel Temer.

O dólar, que estava cotado na
faixa de R$ 3,10 foi a quase R$ 3,50 e a bolsa de
valores caiu mais de 10% em poucas horas.
Muito se especulou durante todos os dias que
se seguiram sobre a possibilidade de renúncia
do presidente Michel Temer, o que não acon-
teceu. Na sexta, com o mercado mais tranqui-
lizado pela negativa de renúncia do mandatá-
rio da República, a moeda norte-americana
voltou a cair e a Bolsa já registra as primeiras
e l e va ç õ e s.

Se o quadro já era incerto no início do ano,
agora piorou significativamente. Além da crise
política, que evidentemente esperamos que
seja resolvida de forma ágil e justa, temos im-
pactos econômicos importantes e ainda incer-
tos da bombástica delação de um dos maiores
grupos de produção de carnes do mundo.

O retrocesso nas discussões acerca das re-

formas estruturantes, a trabalhista e a da Pre-
vidência, que estavam em pauta no Congresso
Nacional, saíram de cena, o que talvez seja o
efeito mais funesto de todos.

A Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados), como já colocado em di-
versas situações, apoia ambas as reformas co-

mo forma de sanar as contas públi-
cas, tornar o País novamente sus-
tentável economicamente e atrati-
vo para investidores nacionais e in-
ternacionais, e também como uma
forma de facilitar a geração de em-
pregos e competitividade da já
combalida indústria nacional.

O outro impacto é referente à
cotação do dólar frente ao real.
Ora, estamos às vésperas de duas
feiras calçadistas importantes e
com presença internacional, a pri-
meira, o Salão Internacional do
Couro e do Calçado (SICC), que
acontece entre 22 e 24 deste mês,
em Gramado/RS, e a Feira Interna-
cional da Moda em Calçados e
Acessórios (Francal), feira paulista
que representa, costumeiramente,

bons volumes de exportações e que ocorre en-
tre 2 e 5 de julho. A questão é: como formar
preço em dólar, tendo nossos produtos custos
em reais, tendo a moeda norte-americana flu-
tuado R$ 0,40 em um dia? E quanto ao futuro?
As incertezas são muitas.

Temos a expectativa, porém, de que essa si-
tuação seja pontual e passageira e que o merca-
do se tranquilize assim que as todas as explica-
ções necessárias sejam dadas e os culpados con-
d e n a d o s.

Por ora, nos resta torcer para que as soluções
sejam justas e ágeis para que possamos retomar
o caminho do crescimento econômico e desen-
volvimento social.

. �@i m p r e n sa @ a b i c a l c a d o s . c o m . b r

HEITOR
KLEIN

PRE SIDENTE
EXECUTIVO DA
A B I CA L Ç A D O S

Feita a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), es-
tudantes podem desde já aprofundar ainda mais os estudos. Duas
plataformas on-line disponibilizam simulados gratuitamente es-
te mês. As inscrições do Enem terminaram na sexta-feira (19) e
até a última atualização do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 6,5 milhões
haviam se inscrito. O Geekie Games abriu neste fim de semana
acesso a um simulado gratuito com dois cadernos de provas. As
áreas de conhecimento estão organizadas igual ao Enem.

... questões iguais às do exame
Haverá questões de linguagens, ciências humanas no primeiro
dia de avaliação; matemática e ciências da natureza e suas tecno-
logias estarão no segundo dia de prova. Os estudantes têm até as
20h do dia 28 deste mês, no horário de Brasília. Após iniciado o
teste, os estudantes terão até duas horas seguidas para concluir
cada caderno de prova. Ao entregá-las, os participantes receberão
um relatório gratuito com os assuntos mais errados, além do ga-
barito das questões. Também poderão comparar se conseguiriam
ou não ser aprovados no curso que desejam. /Agências
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Digitalização pode ajudar na 
retomada da indústria nacional 

Há algum tempo, discutir indús-
tria de transformação no Brasil é 
discorrer sobre a perda de tama-
nho do setor na economia nacional. 
A manufatura, que chegou a repre-
sentar 35,8% do PIB brasileiro em 
1985 (auge da série, iniciada em 
1941), atingiu seu ponto mais bai-
xo em 2014, menos de três décadas 
depois, quando representou apenas 
10,9%. Embora haja o diagnóstico, 
o tratamento ainda é fruto de de-
bates. Uma das possíveis soluções, 
vista como quase vital para a com-
petitividade, é a adoção das tecno-
logias digitais no processo fabril. O 
problema é que, nesse jogo, o País já 
larga em desvantagem.

“Não é o apocalipse, ainda há 
tempo, mas precisamos escolher 
logo como iremos atuar”, airma o 
presidente da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), 
Luiz Augusto de Souza Ferreira. 
Para o executivo da entidade federal, 
o Brasil está atrasado pelo menos 
uma década em relação aos líderes 
da chamada Indústria 4.0, como Ale-
manha e Estados Unidos, por conta 
da falta de investimento em inova-
ção nos últimos anos. “Agora, temos 
que correr uma maratona. Ou se in-
veste em inovação, ou esses 10 anos 
vão virar 30”, projeta Ferreira.

Um dos empecilhos para encurtar 
a distância, por incrível que pareça, 
ainda é o simples desconhecimento 

da tendência. No ano passado, pes-
quisa feita pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) mostrou que 
42% das empresas brasileiras ainda 
não reconheciam a importância das 
tecnologias para a competitividade 
da indústria. O que, por outro lado, 
pode até ser visto como positivo, ai-
nal, pelo menos não é uma rejeição 
ao movimento, o que, em teoria, se-
ria uma barreira muito mais compli-
cada de ser transposta.

“A parte boa da história é que a 
realidade fora do Brasil não é tão di-
ferente assim”, argumenta o gerente 
executivo de Política Industrial da 
CNI, João Emílio Gonçalves. Alguns 
dos desaios, airma, são parecidos 
em todo o mundo, principalmente 
no que toca a como fazer a inclusão 
de pequenas e médias empresas no 
processo. Ambos concordam que, 
pela inevitabilidade da adoção do 
novo modelo pelos outros países e 
o ganho de competitividade que te-
rão, a implantação da manufatura 
avançada é essencial ao Brasil para 
conseguir se inserir no mercado in-
ternacional no médio prazo.

As maiores críticas, porém, resi-
dem na falta de um direcionamento 
estatal para a implantação na in-
dústria 4.0 no Brasil. “Qual vai ser 
a tendência que vamos seguir? Não 
sabemos, porque o governo não diz 
nada. As empresas muitas vezes 
icam perdidas, porque não têm 
orientação de para onde seguir”, 
acrescenta o consultor especialista 
na área digital da PwC, Sérgio Ale-
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xandre. Há dúvidas, por exemplo, 
sobre a viabilidade de conversão 
das plantas atuais ou se a melhor 
opção passa pela construção de no-
vas fábricas do zero. Outro dilema 
consiste na adoção universal ou na 
escolha de alguns segmentos mais 
propícios, por exemplo.

“Seria uma vantagem atuar por 
setores como o hospitalar”, defende 
Ferreira, à frente do principal órgão 

governamental de inteligência para 
o setor produtivo. Como já atuam 
com equipamentos com interação 
máquina-máquina, as empresas do 
segmento demandariam um per-
curso menos extenso para a conver-
são à nova manufatura, na visão do 
executivo. A agência ainda estuda 
caminhos como a utilização de em-
presas nacionais melhor estrutura-
das, que poderiam criar novas plan-

tas já no modelo da indústria 4.0 e, 
com isso, impulsionar as demais.

Ferreira lamenta que a discussão 
política ainda seja “analógica” (re-
ferindo-se à demora para que dire-
trizes sejam colocadas em prática) 
e conta que o principal objetivo da 
ABDI é o lançamento de um plano 
nacional para a Indústria 4.0 que 
sirva, inalmente, de farol para a 
proliferação do modelo. 

POR QUE AS EMPRESAS AINDA NÃO ADOTAM TECNOLOGIAS DIGITAIS? (%)
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O anfiteatro Padre Werner, na Unisinos, em São 

Leopoldo/RS, será mais uma vez palco para a rea-

lização do Seminário Nacional da Indústria de Calçados 

(SNIC). A 21ª edição do evento acontece a partir das 8h30 

do dia 13 e traz como tema “marcas na Era da Influência”, 

buscando debater como as empresas devem se compor-

tar nesse novo momento, no qual o consumidor assumiu 

o comando, especialmente por meio do engajamento 

nas mídias sociais. Os ingressos para o SNIC estão à venda 

no site www.abicalcados.com.br/snic nos valores de R$ 

120 para público em geral e R$ 60 para associados da Abi-

calçados e estudantes, mediante comprovante. 

Segundo o gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, o SNIC segue atualizando os temas para o 

desenvolvimento do setor calçadista nacional, trazendo 

à tona um dos maiores desafios contemporâneos, que é 

a gestão de marcas no ambiente digital e a importância 

do trabalho junto aos influenciadores. “A Abicalçados, há 

mais de 20 anos, desenvolve esse seminário para trazer os 

temas mais relevantes para o sucesso do segmento, com 

cases e especialistas nos mais variados assuntos, cons-

truindo uma base de informação essencial para a tomada 

de decisões que garantam bom desempenho no merca-

do”, comenta Schlindwein.

 

Programação

O evento inicia com a apresentação do jornalista e pro-

fessor Cristiano Santos, que atualmente ministra cursos 

e palestras em diversas instituições e empresas, como 

Mercedes-Benz, Jornal O Globo e Facebook. Na opor-

tunidade, Santos falará sobre a profissão de influencia-

dor e como as redes sociais estão dando destaque às 

pessoas comuns com grande poder de influência nos 

consumidores e como as empresas devem se compor-

tar nesse novo ambiente.

A segunda palestra será ministrada pelos diretores 

da W3haus, Tiago Niederauer e Patrícia Angeletti. Sob 

o título “Influenciador: um mal ou bem necessário?”, a 

apresentação trará cases como o da TIC TAC, que con-

seguiu atingir seus objetivos por meio da comunicação 

realizada com influenciadores. 

A última palestra da parte da manhã será proferida 

por Gabriel Ishida, especialista em Inteligência de Dados e 

co-fundador da escola Atlas Media Lab, local que desen-

volve pesquisas e aulas de métricas de influenciadores. 

Ishida adianta que no SNIC irá destacar como identificar 

os diversos tipos de influenciadores e como é possível 

mensurar os resultados vindos de cada um. 

Retomando a programação na parte da tarde, Felipe 

Oliva, CEO da Squid, falará sobre como utilizar os “advoga-

dos de marca” da melhor maneira possível para o sucesso 

comercial e sobretudo de imagem.

Na sequência, o jornalista e apresentador Luciano 

Potter falará sobre as tendências para marcas e as mudan-

ças da publicidade e da mídia convencional.  Com grande 

influência, especialmente sobre o público jovem, ele fala-

rá sobre as mudanças na publicidade contemporânea e 

como isso deve impactar nas estratégias de comunicação 

das empresas. 

Inspirações

Nesta edição do SNIC, a Abicalçados trouxe, além dos es-

pecialistas no tema, quem vive da arte da influência para 

um bate papo com os espectadores. Participam desse 

encontro, a jornalista e criadora da RSbloggers, Andressa 

Griffante, considerada pelo youPIX uma das 30 personali-

dades mais relevantes do universo on-line no País; o pro-

dutor de conteúdo do Meio Bit, Nick Ellis; e o criador do 

Blog Não Salvo, o publicitário Maurício Cid.

O SNIC tem o patrocínio da Braspress, Couromoda, 

Francal Feiras e Sicoob Ecocredi, parceria da Unisinos, 

apoio especial do Sebrae e curadoria da Share. 

NO PRÓXIMO DIA 13, 21º SNIC ABORDA 
“MARCAS NA ERA DE INFLUÊNCIA”

ESPECIAL

INFORME JURÍDICO
ENTENDA A MEDIDA PROVISÓRIA QUE PREVÊ A 

REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

A MPV possui força de lei desde sua edição pelo 

Executivo e perderia sua eficácia se não fosse conver-

tida em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável por 

igual período. Portanto, a MPV 774/2017 tem vigência 

desde 30/03/2017 até 28/05/2017, já prorrogada até 

10/08/2017. Observa-se, porém, que em termos gerais, 

esta prorrogação diz respeito ao prazo de vigência (tra-

mitação e votação da Medida), pois, devido ao requisi-

to da noventena, a mesma produzirá efeitos a partir de 

1º/07/2017 - quando os setores excluídos do benefício 

não mais poderão contribuir sobre a receita bruta - e 

pelo menos até que a Medida seja rejeitada/alterada. 

Se perder a eficácia por falta de conversão, ou for rejei-

tada/alterada, o Congresso Nacional deverá disciplinar, 

por decreto legislativo, até sessenta dias após a possí-

vel rejeição, alteração, ou perda de eficácia de medida 

provisória, as relações jurídicas constituídas e decor-

rentes de atos praticados durante sua vigência. Caso 

não editado o decreto legislativo, as relações jurídicas 

constituídas e decorrentes de atos praticados durante 

sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Caberá 

à comissão mista de Deputados e Senadores exami-

nar a medida e sobre ela emitir parecer, antes de ser 

apreciada, em sessão separada, pelo plenário de cada 

uma das Casas do Congresso Nacional, iniciando sua 

votação na Câmara dos Deputados. Em 17/05/2017 foi 

instalada esta Comissão Mista destinada a examinar e 

emitir parecer sobre a MPV 774/2017, tendo sido eleito 

o Deputado Pedro Vilela para Presidente, e designados 

Relator o Senador Airton Sandoval e Relator-Revisor o 

Deputado Renato Molling. No momento em que o pa-

recer for emitido, será enviado para debate e votação 

no plenário da Câmara dos Deputados. 

Para ler na íntegra as informações, acesse:  

http://bit.ly/2qXpfcB

Evento traz nomes como Luciano Potter, Gabriel Ishida e Maurício Cid para a Unisinos, em São Leopoldo/RS

http://www.francal.com.br
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SICC dá o start para vendas da primavera-verão 

Governo renova incentivo para calçadistas gaúchos

O Salão Internacional do 

Couro e do Calçado (SICC), 

ocorrido entre os dias 22 e 

24 de maio, em Gramado/

RS, teve resultado de negó-

cios satisfatórios na apre-

sentação do preview da 

temporada primavera-verão 

de mais de 1,5 mil marcas de 

calçados brasileiras. 

O diretor da Merkator 

Feiras e Eventos, Frederico 

Pletsch, ressaltou que, neste 

ano, houve um aumento de 

quase 20% na visitação. “O 

momento político recente 

do país poderia indicar uma 

feira em que os lojistas esti-

vessem mais cautelosos em 

função da incerteza. Não foi 

o que aconteceu. O varejo 

veio para Gramado disposto 

a fechar pedidos, o que ge-

rou alguma surpresa. É um 

resultado que mostra que o 

mercado entende a propos-

ta do SICC e está disposto a 

contribuir com a retomada 

da economia”, disse. Segundo 

o executivo, o bom resultado 

desses três dias já tem gerado 

expectativas positivas com 

relação à próxima edição. 

“Alguns dos nossos grandes 

expositores já nos procura-

ram buscando aumentar a 

área que ocuparão no ano 

que vem. Outros já estão ga-

rantindo sua participação na 

feira”, conclui Pletsch.

No último dia de reali-

zação do SICC, a Merkator 

Feiras e Eventos reuniu al-

guns dos principais expo-

sitores da feira em café da 

manhã para definir a reali-

zação da 40 Graus Feira de 

Calçados e Acessórios reali-

zada em Natal/RN. Em 2018 

o evento ocorrerá nos dias 

5, 6 e 7 de março, das 10h às 

18h, no Centro de Conven-

ções de Natal.

Abicalçados na feira

A Abicalçados participou 

desta edição do SICC com 

mais uma edição do Projeto 

Comprador VIP, realizado no 

âmbito do Brazilian Footwear, 

e que nesta oportunidade 

trouxe compradores da Co-

lômbia e Armênia (leia maté-

ria na página 6).

Para a promoção do 

SICC, a Merkator Feiras e 

Eventos tem a parceria das 

seguintes entidades: Sin-

dicato da Indústria de Cal-

çados de Estância Velha, 

Sindicato da Indústria de 

Calçados de Ivoti, Sindicato 

da Indústria de Calçados de 

Igrejinha, Sindicato da In-

dústria de Calçados de Novo 

Hamburgo, Sindicato da In-

dústria de Calçados de Pa-

robé, Sindicato da Indústria 

de Calçados de Sapiranga 

e Sindicato da Indústria de 

Calçados de Três Coroas.

A próxima edição da fei-

ra gaúcha ocorrerá nos dias 

21, 22 e 23 de maio de 2018. 

O governador do Rio Grande do 

Sul, José Ivo Satori, e o secretário 

da Fazenda, Giovani Feltes, assina-

ram, no último dia 29 de maio, o 

decreto Nº 53.551, que renova a 

concessão de créditos presumidos 

de ICMS nas vendas interestaduais 

de calçados. De acordo com a ini-

ciativa, que vigorará  de 1º de ju-

nho de 2017 a 31 de maio de 2018, 

o crédito presumido seguirá sendo 

de 8,5% sobre o imposto devido 

ao Estado destino do calçado. 

Na oportunidade, Sartori res-

saltou a importância do setor cal-

çadista para a economia gaúcha, 

o que motivou o governo estadual 

ao esforço para incentivar a gera-

ção de empregos neste momento 

delicado da economia nacional. 

Feltes, por sua vez, acrescentou 

que o setor calçadista tem “uma 

resposta rápida” frente às crises 

econômicas e que o incentivo 

deve apressar essa recuperação. 

O presidente do Conselho 

Deliberativo da Abicalçados, 

Rosnei da Silva, destacou que o 

incentivo é uma sinalização im-

portante, de apoio do governo 

estadual ao segmento. “Enten-

demos que o Estado está em 

uma situação limite, por isso nos 

cabe agradecer a recepção e o 

entendimento da importância 

dessa medida para melhorar as 

condições de competitividade 

do setor”, disse. O presidente-

-executivo da entidade, Heitor 

Klein, destacou que a medida di-

minui o peso do tributo sobre a 

indústria e que facilitará a com-

petição com os demais estados 

brasileiros, que praticam as mais 

variadas alíquotas. 

O setor calçadista do Rio 

Grande do Sul possui mais de três 

mil indústrias de calçados dos 

mais variados portes que empre-

gam, diretamente, mais de 100 

mil trabalhadores, cerca de 1/3 da 

mão de obra da atividade no País.

Além de representantes do 

governo estadual e lideranças 

da Abicalçados, participaram da 

cerimônia o diretor de Relações 

Institucionais da Associação Co-

mercial, Industrial e de Serviços 

de Novo Hamburgo. Campo Bom 

e Estância Velha (ACI NH/CB/EV), 

Marco Aurélio Kirsch, represen-

tantes de sindicatos da Indústria 

do Estado e deputados estaduais. 

ENTIDADES PROMOVEM EVENTO 
COM SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS

E ntidades ligadas à cadeia coureiro-

-calçadista brasileira promoveram, 

no último dia 5 de maio, na Sociedade Gi-

nástica, em Novo Hamburgo/RS, uma pa-

lestra-almoço com a senadora Ana Amélia 

Lemos (PP/RS).

Na oportunidade, a senadora falou 

sobre a emenda MP 774, para que seja 

mantida a desoneração da folha de pa-

gamento para os setores de têxteis, de 

móveis e calçadista, que, desde 2012, em 

virtude de medida no escopo do Plano 

Brasil Maior, pagavam parte do faturamen-

to bruto em substituição à alíquota de 20% 

sobre a folha de pagamento. “O momento 

em que o Governo Federal encaminhou a 

MP 774 foi inoportuno. Com quase 14 mi-

lhões de desempregados, não podemos 

aumentar esse contingente onerando se-

tores intensivos em mão de obra, caso dos 

inclusos na emenda”, explicou Ana Amélia, 

ressaltando que a “reoneração” prejudica-

ria a competitividade no mercado domés-

tico e também além-fronteiras, em função 

do aumento dos preços.

 

Medidas

A senadora gaúcha destacou, ainda, que 

o Governo Federal tem se esforçado para 

trazer uma maior segurança a investidores 

e trabalhadores, por meio da regulamen-

tação da terceirização e a modernização 

da legislação trabalhista. “As configurações 

de trabalho mudaram e é preciso que a le-

gislação seja adaptada aos novos tempos. 

A Reforma não tira direitos básicos dos 

trabalhadores, está na Constituição, di-

reitos como férias, 13º salário, seguro-de-

semprego, entre outros, seguem inegociá-

veis. Nós não podemos conceber que, em 

tempos atuais, patrões e empregados não 

possam sentar em uma mesa e conversar”, 

comentou Ana Amélia.

O evento foi uma realização conjun-

ta da Abicalçados, Centro das Indústrias 

de Curtumes do Brasil (CICB), Associação 

Brasileira de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos (Assinte-

cal), Associação Brasileira das Indústrias de 

Máquinas e Equipamentos para os Setores 

do Couro, Calçados e Afins (Abrameq), 

Associação das Indústrias de Curtumes 

do Rio Grande do Sul (AICSul) e Associa-

ção Comercial, Industrial e de Serviços de 

Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância 

Velha (ACI NH/CB/EV). 

ABINOTÍCIAS
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O s parlamentares da Co-

missão Mista que ana-

lisa a Medida Provisória Nº 

774/2017 decidiram, no dia 31 

de maio, o plano de trabalho e 

votação dos requerimentos de 

audiências públicas. Publicada 

no final de mês de março pelo 

Governo Federal, a MP determi-

na o fim da abrangência da Lei 

12.546/2011 para a maioria dos 

setores antes beneficiados por 

ela, entre eles o calçadista. Com 

isto, estes segmentos voltariam 

a pagar a alíquota de 20% so-

bre a folha de pagamento para 

contribuição patronal, não po-

dendo mais basear seu cálculo 

no indexador de 1,5% a 4,5% so-

bre o faturamento bruto men-

sal a partir do dia 1º de julho. 

O próximo passo foi audiência 

pública realizada no dia 6 de 

junho, no Senado Federal, onde 

estavam  representados os se-

tores afetados pela oneração e 

o Ministério da Fazenda.

O presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, tem 

viajado com frequência para 

Brasília com vistas a acompa-

nhar o andamento do proces-

so. “A reoneração da folha de 

pagamento, se não analisada 

e votada em tempo, poderá 

representar um enorme retro-

cesso para o segmento calça-

dista, especialmente por esse 

ser intensivo em mão de obra”, 

explica, ressaltando que o setor 

emprega, diretamente, mais de 

300 mil pessoas no Brasil. Se-

gundo o executivo, lideranças 

ligadas ao setor estão cientes 

da importância de se barrar a 

medida proposta pelo Governo 

Federal. “Sabemos da dificul-

dade nas contas públicas, mas 

onerar setores com alto índice 

de empregabilidade irá piorar 

a situação, gerando ainda mais 

desemprego neste momento 

de crise econômica. É preciso 

que o Governo encontre outra 

solução”, frisa Klein. 

Após a audiência pública 

do dia 6, quando a Abicalçados, 

Confederação Nacional da In-

dústria (CNI), Federação das In-

dústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp), Associação Brasileira 

de Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 

(Brasscom), Associação Brasi-

leira de Telesserviços (ABT), As-

sociação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (Abit) e 

Associação Brasileira da Indús-

tria de Máquinas e Equipamen-

tos (Abimaq) puderam apresen-

tar os argumentos contrários à 

MP para o Ministério da Fazen-

da, o relatório da Comissão será 

apresentado e encaminhado ao 

Plenário para votação.

Abicalçados participa de encontro com 
secretários de polos calçadistas gaúchos

Couromoda apresenta 
nova logomarca e 
eventos pré feiraA Abicalçados participou, no dia 10 

de maio, de encontro com secretá-

rios de Desenvolvimento Econômico 

de 10 municípios dos vales do Sinos e 

Paranhana, dois dos principais polos 

calçadistas brasileiros sediados no Rio 

Grande do Sul. O encontro foi promo-

vido pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas do Rio 

Grande do Sul (Sebrae/RS), no auditório 

da Fenac, em Novo Hamburgo/RS. 

Na oportunidade, o presidente-

-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, 

apresentou os números do setor calça-

dista mundial e brasileiro, destacando o 

potencial das regiões dos vales do Sinos 

e Paranhana. Segundo o dirigente, ape-

nas dois continentes respondem por 

quase a totalidade dos calçados produ-

zidos no mundo (22 bilhões de pares), 

a Ásia e a América do Sul, sendo que 

o primeiro respondeu pela produção de 

quase 17 bilhões de pares no ano pas-

sado e o segundo por 1,3 bilhão. Desses 

1,3 bilhão de pares produzidos, o Bra-

sil respondeu por 944 milhões, sendo 

o principal produtor do continente. 

“Desse total produzido pelo País, o Rio 

Grande do Sul, especialmente os polos 

calçadistas aqui representados, respon-

deram por quase 20% da produção. O 

Estado fica atrás, em volume produzido, 

apenas do Ceará, que tem uma produ-

ção mais voltada para sandálias praia-

nas e injetados”, explicou. 

Klein ressaltou, ainda, que as regiões 

dos vales do Sinos e Paranhana possuem 

uma vocação para a produção de calça-

dos, tendo, num raio de 80 quilômetros, 

“todo o necessário para a confecção de 

sapatos”. Para o dirigente, com o au-

mento de custos de produção na Chi-

na, se abre uma porta de oportunidades 

para o desenvolvimento do cluster gaú-

cho. “Ao mesmo tempo em que a China 

diminui a sua produção e exportação 

de calçados, por uma pressão relativa 

a custos produtivos, aumenta o seu 

consumo interno por esses produtos”, 

ressalta o executivo, acrescentando o 

potencial exportador do Rio Grande do 

Sul, que responde por cerca de 45% do 

total de valores gerados pelos embar-

ques nacionais de calçados. 

Provocação

Listando uma série de forças do setor 

calçadista nacional (reconhecimento 

nacional e internacional; existência de 

cluster completo; flexibilidade de pro-

dução; capacidade produtiva instalada; 

e know-how produtivo), Klein destacou 

o potencial do segmento. Porém, para 

aproveitar plenamente essas vantagens 

competitivas, é preciso investir em um 

novo modelo de indústria, que traga 

os conceitos de manufatura avançada 

ligados à Indústria 4.0. Segundo ele, 

eventos como o promovido pelo Sebrae 

são fundamentais para que se criem ba-

ses para o desenvolvimento desse novo 

modelo industrial.

Ações conjuntas

Na segunda parte do encontro, após 

apresentação de ações do Sebrae 

para o desenvolvimento do setor cal-

çadista, realizadas pelos gestores da 

entidade Maico Fernandes e Carolina 

Rostirolla, os secretários de Desenvol-

vimento Econômico dos municípios 

de Três Coroas, Estância Velha, Cam-

po Bom, Igrejinha, Novo Hamburgo, 

Dois Irmãos, Araricá, Nova Hartz, Pa-

robé e Sapiranga foram reunidos em 

três grupos para discutir ações que já 

existem e que podem ser realizadas 

em prol do desenvolvimento setorial. 

Na ocasião foram listados os incenti-

vos municipais já existentes e outros 

que podem ser viabilizados para a ma-

nutenção e geração de novos postos, 

com um modelo produtivo mais mo-

derno e eficiente. 

O gerente regional dos vales do 

Sinos, Cai e Paranhana do Sebrae gaú-

cho, Marco Aurélio Copetti, encerrou o 

encontro exaltando o sucesso da ini-

ciativa. “Aqui está a inteligência política 

que vai desenvolver o setor nos próxi-

mos anos”, concluiu. 

Participou do encontro também o 

secretário adjunto de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul, Evandro Fontana. 

Durante o exercício, os gestores pre-

sentes receberam questionários que 

levantaram subsídios para novas ações 

em parceria com o Sebrae regional.

A sede da Abicalçados recebeu, no dia 8 de maio, uma 

coletiva de imprensa da Couromoda, na qual foi apre-

sentada a nova logomarca do grupo, o Congresso Cou-

romoda Digital, o European Shoe Case e a Pré Coleções 

Couromoda 2018. 

Com bom quórum de profissionais de imprensa, a 

apresentação iniciou com a exposição do sócio diretor de 

Operações da Z515, agência criadora da novo logomarca 

da Couromoda. Flávio Nara explicou que a conexão da pri-

meira letra da marca remete à sinergia e renovação. O dire-

tor geral da feira, Jeferson Santos, destacou que o objetivo 

foi criar um logo mais sofisticado e que tornasse a marca 

um objeto de desejo. 

Na sequência, o diretor da Couromoda, Airton Ma-

noel Dias, apresentou o Congresso Couromoda Digital, 

Europen Shoe Case e a Pré Coleções Couromoda 2018, 

eventos que ocorrerão, simultaneamente, entre os dias 10 

e 12 de novembro deste ano, no Expo Center Norte, em 

São Paulo/SP. Nos mesmos dias, em um dos pavilhões do 

Expo Center Norte, será realizada a primeira edição da Pré 

Coleções Couromoda, evento para expositores da feira de 

janeiro e que servirá como um “teste” para adaptações de 

coleções, além de ser uma plataforma de negócios para 

adiantamento de pedidos e até pronta-entrega. 

European Shoe Case

Em parceria com as revistas italianas Arsutoria e Fotoshoe, o 

Europen Shoe Case promete ser uma ferramenta poderosa 

para os criativos brasileiros, que terão à disposição, durante 

os três dias de evento, produtos e vitrines utilizados no in-

verno europeu. “Será uma experiência mais a realidade do 

que, efetivamente, está dando certo na Europa, não apenas 

tendências apresentadas em desfiles”, explicou Dias. 

MP DA DESONERAÇÃO DA FOLHA AVANÇA NO SENADO

ABINOTÍCIAS

http://www.abicalcados.com.br/talkshoe
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O Projeto Comprador VIP, realizado no âmbito do 

Brazilian Footwear, programa desenvolvido pela 

Abicalçados e Apex-Brasil, deve gerar US$ 200 mil em 

negócios para calçadistas participantes do Salão Inter-

nacional do Couro e do Calçado (SICC), palco da ação. A 

feira, ocorrida em Gramado/RS, entre os dias 22 e 24 de 

maio, recebeu compradores da Colômbia e da Armênia. 

A compradora Luz Mila Lopez, de grupo homônimo 

sediado na Colômbia - com três lojas em Ibague e uma 

em Bogotá -, ressaltou o desenho original e o conforto 

dos produtos apresentados na feira gaúcha. Somente no 

SICC foram comprados quase dois mil pares de calçados, 

que com um preço médio de US$ 15, o dobro do valor 

médio unitário exportado pelo Brasil, somou um total de 

US$ 50 mil em negócios. Para os próximos meses a ten-

dência é de que o valor dobre, ou seja, chegue a US$ 100 

mil com negócios alinhavados durante o evento. 

Já o comprador da Armênia, Rubén Badalyan, do 

Basic Group, destacou a qualidade dos materiais e os va-

lores praticados. O importador aproveitou a mostra para 

alinhavar negócios, o que, segundo ele, deve gerar pe-

didos na ordem de US$ 100 mil ainda nos próximos me-

ses. Segundo a coordenadora de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, Badalyan ficou 

“impressionado com o que viu na feira”. “O comprador 

já havia entrado em contato conosco em 2016, quando 

indicamos algumas marcas brasileiras que atendiam a 

demanda específica dele. Ele começou então a trabalhar 

algumas dessas marcas e, diante de um resultado posi-

tivo, veio ao Brasil agora com a finalidade de conhecer 

outros potenciais fornecedores e ampliar o mix de pro-

dutos made in Brazil”. O Basic Group, que possui 16 lojas, 

14 delas na Armênia e duas na Geórgia, foi convidado 

pelo escritório da Apex-Brasil em Moscou.

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

PROJETO COMPRADOR GERA 
US$ 200 MIL PARA CALÇADISTAS

Brasileiros de 
malas prontas para 
a Expo Riva Schuh

Trinta e quatro marcas participam de Missão Comercial de Calçados na Rússia 

Quarenta e duas marcas nacionais embarcam para Riva 

Del Garda, na Itália, para participar da Expo Riva Schuh. 

Responsável por abrir a temporada internacional de pri-

mavera-verão 2018, a mostra calçadista deve reunir 1,4 

mil expositores de 40 países entre os dias 10 e 13 de ju-

nho. A participação do Brasil é promovida pelo Brazilian 

Footwear, realizado pela Abicalçados em parceria com a 

Apex-Brasil. “A Expo Riva Schuh sempre é marcada por 

expectativas elevadas. Este ano, após resultados positi-

vos no SICC, as empresas brasileiras seguem até a Itália 

ainda mais confiantes”, destaca Letícia Sperb Masselli, 

coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados.

Participam da feira: Klin, Werner, Andacco, Carrano, 

Madeira Brasil, Verofatto, Piccadilly, Pegada, Cecconello, 

Vizzano, Beira Rio Conforto, Moleca, Molekinha, Moleki-

nho, Modare Ultraconforto, Usaflex, Tabita, Pampili, Cra-

vo & Canela, Jorge Bischoff, Loucos & Santos, Ramarim, 

Comfortflex, Whoop, Stéphanie Classic, Sauter, Cristófoli, 

Azaleia, Dijean, Opanka, Suzana Santos, Renata Mello, 

Kildare, Ala, Zatz, Sapatoterapia, Democrata, Petite Jolie, 

Sollu, Pimpolho, Indiana Colours of Brazil, e Capelli Rossi.

Com o objetivo de ampliar a fatia do mercado 

russo, o Brasil desembarcou em Moscou para 

a 5ª Missão Comercial Rússia, onde apresenta 

34 marcas de calçados entre os dias 5 e 7 deste 

mês. A realização da ação foi possível graças 

a uma parceria inédita entre a Abicalçados, o 

Escritório da Apex-Brasil Eurásia e a Embaixada 

Brasileira no país. Até o ano passado, a Rússia 

figurava entre os mercados prioritários do Bra-

zilian Footwear, o que não se confirmou para 

biênio atual. “Tínhamos uma ação muito bem 

desenhada, com ótima avaliação, e que vinha, 

a cada ano, virando uma tradição. Assim, pro-

curamos viabilizar a Missão através desta par-

ceria, da qual destaco o grande trabalho do 

Escritorio da Apex-Brasil em Moscou, que em-

penhou não apenas esforços financeiros, mas 

uma dedicação ímpar na organização do even-

to e prospecção de compradores”, diz Roberta 

Ramos, gestora de Projetos da Abicalçados.

A Missão Comercial abraça três ações prin-

cipais: um seminário preparatório, um evento 

de relacionamento com a imprensa na Embai-

xada Brasileira e um showroom no hotel Court-

yard Marriot, onde as marcas receberão mais 

de 70 empresas de varejo e distribuição. Partici-

pam da ação as marcas Piccadilly, Pegada, Ste-

phanie Classic, Werner, Ipanema, Rider, Gren-

dha, Zaxy, Cartago, Beira Rio Conforto, Moleca, 

Molekinha, Molekinho, Modare Ultraconforto, 

Vizzano, Carrano, Ramarim, Whoop, Comfort-

flex, Democrata, Raphaella Booz, West Coast, 

Cravo & Canela, Klin, Kildare, Viviar Shoes, Peti-

te Jolie, Itapuã, Bibi, Arezzo, Schutz, Ala, Zatz e 

Freeway Shoes. Os resultados da ação poderão 

ser conferidos no Abinforma de julho.

21º SEMINÁRIO 
NACIONAL DA 
INDÚSTRIA DO 
CALÇADO

http://www.abicalcados.com.br/snic
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KILDARE LANÇA COLEÇÃO COM 
ESTILISTA RONALDO FRAGA

Exportações de calçados em queda
O mês de abril, conforme dados elaborados 

pela Abicalçados, aponta para uma queda 

nos embarques de calçados na ordem de 1,1% 

em volume e incremento de 14,8%  em valo-

res gerados no comparativo com igual mês 

do ano passado. O mês quatro fecha com a 

exportação de 8,33 milhões de pares por US$ 

79,26 milhões. No comparativo com março, a 

queda é expressiva, de 22,8% em pares e 17,5% 

em dólares. No acumulado dos quatro meses 

do ano, as exportações chegaram a 39,67 mi-

lhões de pares e US$ 338,27 milhões, queda de 

1,5% em volume e aumento de 14,4% em dó-

lares em relação ao mesmo período de 2016.

 O principal destino do calçado brasileiro 

nos quatro meses foram os Estados Unidos, 

para onde foram embarcados 4 milhões de pa-

res que geraram US$ 64,26 milhões, quedas de 

13% em volume e de 2,1% em receita no com-

parativo com igual ínterim do ano passado.

A Argentina, segundo destino do produ-

to nacional, importou 3 milhões de pares que 

geraram US$ 48,68 milhões, incrementos de 

49% em volume e 89% em dólares no compa-

rativo com mesmo período de 2016.

O terceiro destino foi a Bolívia, para onde 

foram embarcados 3 milhões de pares por US$ 

19 milhões, incrementos de 14% em volume e 

de 30,8% em receita no comparativo com o 

ano passado.

 

Importações

Ao mesmo tempo em que as exportações caí-

ram, as importações seguiram o ritmo de alta. 

Favorecida pelo real valorizado, a entrada de 

calçados estrangeiros no Brasil aumentou 18% 

em pares e 19,7% em dólares no comparativo 

entre abril de 2016 e de 2017. No mês passado, 

foram importados 1,6 milhão de pares por US$ 

23 milhões. Com o resultado, no quadrimestre 

as importações chegaram a 9,5 milhões e US$ 

123 milhões, queda de 0,3% em volume e au-

mento de 2,4% em dólares na relação com o 

mesmo período de 2016.

Em partes – cabedais, solas, saltos, palmi-

lhas etc – entraram no Brasil o equivalente a 

US$ 14,73 milhões, 19,7% menos do que pri-

meiro quadrimestre do ano passado.

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - ABR 2016: US$ 127,33 MILHÕES

  JAN - ABR 2017: US$ 147,68 MILHÕES

VARIAÇÃO:  16%

CE
CEARÁ

JAN - ABR 2016: US$ 78,8 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 84 MILHÕES

VARIAÇÃO: 6,7%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - ABR 2016: US$ 36,16 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 40,7 MILHÕES

VARIAÇÃO: 12,6%

VARIAÇÃO: 14,4% 

JAN - ABR 2016:
 US$ 338,27 MILHÕES US$ $ 295,79 MILHÕES

JAN - ABR 2017:

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

VIETNÃ
JAN - ABR 2016: US$ 64,39 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 66,96 MILHÕES

VARIAÇÃO: 4%

INDONÉSIA
JAN - ABR 2016: US$ 25,3 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 24,5 MILHÕES

VARIAÇÃO: -3,2%

CHINA

TOTAL

JAN - ABR 2016: US$ 15,47 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 13,28 MILHÕES

VARIAÇÃO: -14,1%

VARIAÇÃO: 2,4%  

JAN - ABR 2016:
 US$ 123,11 MILHÕES US$ 120,25 MILHÕES

JAN - ABR 2017:

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - ABR 2016: US$ 127,33 MILHÕES

  JAN - ABR 2017: US$ 147,68 MILHÕES

VARIAÇÃO:  16%

CE
CEARÁ

JAN - ABR 2016: US$ 78,8 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 84 MILHÕES

VARIAÇÃO: 6,7%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - ABR 2016: US$ 36,16 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 40,7 MILHÕES

VARIAÇÃO: 12,6%

VARIAÇÃO: 14,4% 

JAN - ABR 2016:
 US$ 338,27 MILHÕES US$ $ 295,79 MILHÕES

JAN - ABR 2017:

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

VIETNÃ
JAN - ABR 2016: US$ 64,39 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 66,96 MILHÕES

VARIAÇÃO: 4%

INDONÉSIA
JAN - ABR 2016: US$ 25,3 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 24,5 MILHÕES

VARIAÇÃO: -3,2%

CHINA

TOTAL

JAN - ABR 2016: US$ 15,47 MILHÕES

JAN - ABR 2017: US$ 13,28 MILHÕES

VARIAÇÃO: -14,1%

VARIAÇÃO: 2,4%  

JAN - ABR 2016:
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ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

U m dos destaques do SICC (leia matéria na pági-

na 4) foi a apresentação para o mercado nacio-

nal da coleção cápsula da Kildare assinada pelo estilista 

Ronaldo Fraga. O evento aconteceu em coletiva para a 

imprensa, no primeiro dia do evento, 22 de maio. A par-

ceria para viabilização do projeto foi realizada no âmbito 

do projeto Design na Pele, promovido pela Abicalçados 

e Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) em 

parceria com a Apex-Brasil. 

Na coletiva de imprensa, Fraga e Fernando Alano, 

diretor comercial da Kildare, puderam detalhar os valo-

res que deram origem ao projeto e à coleção, composta 

por 28 modelos inspirados na temática do skate. A ideia 

foi criar uma linha que pudesse agradar jovens de todas 

as idades, até aos “100 anos”, tendo a cultura e a quali-

dade do couro marcas especiais. “Com este olhar, com 

um produto que filho e neto pudessem usar, tivemos a 

oportunidade de andar com Kildare por caminhos que 

ela ainda não tinha ido”, disse o estilista.

Segundo Fraga, associações como a realizada, entre 

os setores calçadista e de curtumes oxigenam a moda 

de um segmento considerado, ainda, conservador nas 

suas produções. “O consumidor busca, cada vez mais, 

por diferenciais. Não adianta mais competir somente no 

preço”, destacou o estilista.

Alano, por sua vez, lembrou que a produção será 

feita sob demanda e que estará disponível em lojas es-

peciais a partir de junho e também na loja on-line da 

Kildare (www.lojakildare.com.br) para venda direta ao 

consumidor.   

O diretor lembrou, ainda, que a coleção teve dois lan-

çamentos prévios (na feira FN Platorfm, em Las Vegas, e no 

Grande Hotel Ronaldo Fraga, em Minas Gerais), com crítica 

muito positiva de compradores e mídia. Em junho deste 

ano a coleção será apresentada na feira Expo Riva Schuh 

e, em setembro, na theMicam, ambas mostras italianas. 

Dados preliminares do MDIC apontam que as exportações de maio registraram surpreendente alta 
e ficaram 44% maiores do que as do mesmo mês de 2016 em dólares (chegando a US$ 103,2 
milhões). Em pares também houve elevação, de 13,6% no mesmo comparativo (9,5 milhões de 

pares embarcados). Com isso, nos cinco meses do ano os calçadistas acumularam 49,2 milhões de 
pares embarcados que geraram US$ 441,4 milhões, resultados superiores tanto em volume (1,1%) 

como em dólares (20,1%) na relação com igual período do ano passado. 
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MODAENTREVISTA

INVESTIMENTO EM MARKETING 
DIGITAL É UM CAMINHO SEM VOLTA

O entrevistado desta edição do 

Abinforma é Rafael Martins, 

da Share, empresa que faz a curado-

ria do 21º SNIC (matéria na página 

3). No bate-papo, o entrevistado fala 

sobre a importância do investimen-

to em marketing digital, a tendência 

do atendimento ao chamado omni-

channel, a evolução do tema no se-

tor calçadista, entre outros. 

Abinforma - Qual é o status do 

marketing digital nas empresas? O 

Brasil, no comparativo com outros 

países, está avançado ou ainda te-

mos um longo caminho a percorrer? 

Rafael Martins - Costumo dizer que 

o Marketing Digital passou - está pas-

sando - pelo mesmo processo que 

a área de TI passou nas empresas, 

onde ele entrou como um caminho 

sem volta e com ele a adaptação das 

estruturas de empresas. Hoje não é 

necessários apenas um marketing 

institucional e promocional, mas um 

marketing que fale da marca em to-

dos os canais, incluindo a internet, 

o que chamamos de comunicação 

omnichannel. 

Ainda temos muito que avançar, po-

rém não acho que o Brasil esteja atra-

sado nessa adaptação, temos um boa 

maturidade em grandes empresas, 

um bom começo em médias empre-

sas e um despertar para o potencial 

do uso de marketing digital para pe-

quenas empresas, principalmente 

pois consegue-se investir pouco, no 

Facebook, por exemplo, tendo bons 

resultados, o que antes não era pos-

sível em mídias tradicionais.

Abinforma - Qual a importância do 

investimento em marketing digital? 

Martins - Hoje é vital, pois mesmo 

que a marca não tenha uma presen-

ça digital, alguém em algum mo-

mento falou da marca na internet ou 

buscou por ela. Isso faz com que as 

marcas em geral, tenham que além 

de adaptar sua estrutura de colabo-

radores, fazer um novo planejamen-

to de investimento de marketing 

contemplando fortemente os canais 

digitais, que saíram da ponta, para o 

centro da estratégia da grande maio-

ria das marcas, pois é o local onde a 

mensagem se espalha rapidamente.

Abinforma - Quais as ferramentas 

mais eficientes de marketing digital? 

Martins - As mais eficientes são as 

que estão mais dentro dos objetivos 

da marca. Pois hoje existem diversos 

canais para atuação, e muito impor-

tante entender se existe mão de obra 

por parte da empresa para usar as 

ferramentas disponíveis, ou se existe 

verba necessária para contratar ser-

viço de agências, por exemplo. Mas 

existem diversas ferramentas gratui-

tas, que pequenos e médios empre-

sários podem usar, obtendo ótimos 

resultados. Mas antes da ferramenta 

é muito importante implementar a 

cultura digital.

Abinforma -  Investir em marke-

ting digital é mais caro do que no 

marketing tradicional? Qual é a 

relação custo benefício desse in-

vestimento? 

Martins - Depende muito do canal e 

do objetivo, campanha no Youtube, 

por exemplo, podem custar muito 

mais do que veiculação de um co-

mercial de 30seg. Assim como, já vi 

ótimos resultados com mídias como 

outdoor, por exemplo, se compara-

da com campanhas em Facebook, 

para uma determinada campanha. 

A grande dica aqui, é não pensar no 

canal ao criar uma campanha, mas 

sim no propósito dela, feito isso, ana-

lisa-se quais os canais fazem senti-

do, para aquela ação usar. Para uma 

cobertura de evento, faz muito sen-

tido usar o Instragram, com fotos e 

Stories, porém não faz tanto sentido 

usar Linkedin. Assim como para uma 

campanha mais focada em execu-

tivos, vale muito fazer Linkedin, Re-

vistas e menos Facebook e Google, 

tudo depende da proposta e resulta-

dos esperados. 

Abinforma - Arriscaria colocar um 

investimento mínimo em marke-

ting digital para o sucesso de um 

negócio (percentual do faturamen-

to destinado à área, por exemplo)?

Martins - Isso varia muito de acor-

do com a marca, mercado e resul-

tados esperados, mas em média, as 

marcas investem de 10% a 25% em 

canais digitais, da verba de marke-

ting. Mas não é uma regra, algumas 

marcas, só fazem digital, por exem-

plo, mas grandes marcas como te-

lefonia, marcas de bebidas, bancos, 

faz muito mais sentido fazer mídias 

convencionais, pelo grande impacto 

destas mídias, uma vez, que nestes 

casos, não existe a necessidade tão 

grande de segmentação de público, 

mas sim de atingir o maior número 

de pessoas.

Abinforma - Cite alguns cases do 

sucesso de marketing digital, no 

Brasil e/ou no mundo.

Martins - Existem diversos grandes ca-

ses, mas podemos citar a Netflix, Bra-

desco, Hotel Urbano, que fazem um 

trabalho incrível no Facebook, com alto 

engajamento e usando a ferramenta 

exatamente para o que ela se destina. 

Além disso, marcas como Nike, Coca 

Cola e Lego são cases apresentados 

pelo próprio Facebook. Em outras mí-

dias, como Pinterest, por exemplo, mar-

cas de moda e beleza, fazem um traba-

lho incrível. O Twitter é uma ferramenta 

muito utilizada por jornalistas em geral. 

Linkedin muito usado por empresas de 

recrutamento. Hoje existem diversos 

cases, em diferentes redes sociais.

Abinforma - Como avalias o marke-

ting digital na indústria de calça-

dos? De uma maneira geral, o setor 

vem acompanhando a tendência? 

Martins - Vem evoluindo muito, não 

apenas na presença digital, mas na 

venda de produtos pela internet. Hoje 

boa parte das marcas vendem seus 

produtos pela rede, não apenas para 

B2C, mas também B2B, para atender 

uma demanda de compras que os re-

presentantes não davam conta. Além 

disso, é um setor que puxa muitas re-

des sociais, como Instagram e Pinte-

rest, por exemplo.

Há 40 anos oferecendo 
infraestrutura, tecnologia 
e segurança no transporte 

de encomendas.

O maior SORTER  
da América Latina

Mais tecnologia
embarcada

Terminais em
todo o Brasil

“Mesmo que a marca 
não tenha uma 

presença digital, 
alguém em algum 
momento falou da 
marca na internet 
ou buscou por ela. 
Isso faz com que 

as marcas tenham 
que, além de adaptar 

sua estrutura de 
colaboradores, fazer 

um novo planejamento 
de investimento 
de marketing 
contemplando 

fortemente os canais 
digitais”

http://www.braspress.com.br
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A noite do dia 27 de abril foi de confraternização para o setor 
calçadista nacional. Isso porque a data marcou a entrega da 
5ª edição do Prêmio Direções, uma ação realizada pela 
Abicalçados com o patrocínio da Braspress, Couromoda e 
Francal Feiras.

Na oportunidade, o presidente do Conselho Deliberativo da 
entidade calçadista, Rosnei da Silva, destacou a importância 
do reconhecimento como forma de estimular o setor calça-
dista, segmento que vem encontrando na inovação aplicada 
às mais diversas áreas uma saída para a crise econômica. 
Segundo ele, são cases que deixam a Abicalçados orgulhosa 
e com a certeza de que o papel de estimular novas práticas, 
mais sustentáveis e inovadoras está sendo cumprido.  

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, de autoria da jornalis-
ta Nicolle Frapiccini, do Jornal NH.

Na oportunidade, os ganhadores receberam Troféu 5º 
Prêmio Direções e permissão para uso do selo da respectiva 
edição, além da oportunidade de divulgação nos canais de 
comunicação da Abicalçados, e promoção em universidades, 
escolas, congressos e seminários realizados pela associação 
ao longo do ano.

Neste caderno especial o leitor poderá conferir um resumo 
dos cases vencedores e que se tornam, a partir de agora, 
referências positivas para a indústria nacional de calçados.

Categoria Marketing
Ghetz aposta no reposicionamento de 
marca para ganhar o mercado
Uma Loucos & Santos repaginada

Categoria Internacionalização
Ciao Mao leva o seu design apurado ao mundo 
Bibi incrementa suas vendas para 
países do Golfo Pérsico

Categoria Design
Usthemp Co-creation abre espaço 
para a personalização
Diversão, saúde e conforto com o Kidy Dragon’s Game

Categoria Sustentabilidade
Sustentabilidade social vence o 
Prêmio Direções Abicalçados
Mais do que uma marca, Insecta Shoes é um 
soldado da sustentabilidade 

Categoria Gestão Industrial
Kidy leva Prêmio Direções com eficiência produtiva

Estudo revela 15 direções para o futuro da indústria 
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5º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS

OS VENCEDORES

CATEGORIA MARKETING

Ciao Mao leva o seu design apurado ao mundo 
Fundada em 2007 pela designer Priscila Callegari, a Ciao Mao é uma empresa de pequeno porte que tem 
como objetivo ser um sopro de inovação no design brasileiro de calçados. Produzindo calçados customi-
záveis, a empresa já fazia sucesso no mercado doméstico. Mesmo com uma estrutura enxuta e uma 
produção de caráter exclusivo de 7 mil pares anuais, a empresa decidiu ir para o competitivo mercado 
além-fronteiras. O projeto de internacionalização, vencedor do Prêmio Direções 2017, tinha o objetivo de 
marcar posição no mercado exterior com um produto de alta qualidade e valor agregado em design. 
Priscila conta que o primeiro passo rumo ao mundo foi dado a partir do convite da Abicalçados para que 
a empresa participasse do grupo Embaixadores do Brazilian Footwear.

A partir da qualificação, a empresa partiu para a participação de feiras internacionais. A primeira participa-
ção, com o apoio do Brazilian Footwear, foi na FN Platform (Las Vegas, Estados Unidos), em 2013. A segun-
da participação foi realizada com o apoio da Abest, na Premiere Classe Porte de Versailes (Paris, França), 
no mesmo ano. A participação nas duas feiras concedeu um salto qualitativo para a empresa, que foi 
convidada para participar da Coterie, em Nova Iorque, e da Premire Classe, em Paris. 

MICRO/PEQUENO PORTE
Ciao Mao Acessórios
Case: Internacionalização da marca

MICRO/PEQUENO PORTE
Ghetz Importadora e Exportadora
Case: Inserção de marca no Reino Unido

MÉDIO/GRANDE PORTE
Bischoff Creative Group
Case: Do conceito ao engajamento:
O reposicionamento da marca Loucos & Santos

Ghetz aposta no reposicionamento de marca para ganhar o mercado
Depois de conquistar seu espaço no concorrido mercado internacional, a Ghetz, de Franca/SP, identificou 
que era o momento de realizar mudanças na sua identidade de marca, identificar seu público-alvo e recriar 
a nova visão e missão da empresa. A inspiração da Anatomic & Co nasceu da necessidade em aliar o confor-
to a uma tecnologia não vista no mercado europeu; a tecnologia Anatomic Gel®, desenvolvida para o 
movimento natural dos pés, com a exclusiva borracha gel. 

Ao utilizar um cachorro no logo, a Anatomic & Co busca provocar uma emoção no consumidor. A marca já 
vinha trabalhando com um cachorro em seu logo antigo, mas precisava de algo novo, contemporâneo. Daí 
surgiu a ideia de usar o mascote da empresa, um Jack Russell que vai trabalhar com seus donos todos os 
dias e foi carinhosamente apelidado de gerente de motivação. Desta forma o novo logo e reposicionamento 
de marca representam um novo capítulo de sua história e a nova missão, que é fazer o sapato mais social 
do mundo, por isso o novo slogan “in good company”. 

Para identificar sua audiência, a Ghetz realizou ainda um estudo e identificou seus dois grupos, apelidados 
de “Comfort Charlie” e “Afluent Adam”. Seus perfis, ainda que diferentes, estão abertos a comprar marcas de 
outros países desde que tenham um apelo de sustentabilidade, ao “fairtrade”, ética e qualidade. 

Uma Loucos & Santos repaginada
Com o objetivo de reposicionar a Loucos & Santos, criando um novo relacionamento com as consumidoras 
e entregando produtos que fossem verdadeiros objetos de desejo, o Bischoff Creative Group apostou em 
um trabalho gradual e estratégico de fortalecimento e reinvenção da marca. Iniciado em 2015, o projeto 
promoveu uma ampla mudança em seus principais pilares: conceito, preço, produtos, distribuição, gestão 
e comunicação, aliando a percepção e a adaptação rápida ao dinamismo do mercado. 

Sediada em Igrejinha/RS, a Loucos & Santos nasceu, em 2011, com um propósito jovem e questionador, 
ligada ao universo cultural. Até 2014, a marca tinha o universo teen, de 14 a 18 anos, como seu público-alvo. 
Naquele momento, entretanto, podiam ser observados alguns pontos em que a Loucos & Santos estava 
se aproximando do perfil dos produtos da grife Jorge Bischoff, o que provocou uma necessidade de 
redefinir a personalidade da marca. As pesquisas de mercado realizadas pela empresa indicaram que o 
trabalho deveria voltar-se, principalmente, para consumidoras entre 25 e 35 anos. 

Desde o início da estratégia de reposicionamento, em 2015, até o final de 2016, o número de lojas exclusi-
vas passou de dez para 18, considerando o sistema de franquias e o e-commerce. As vendas na loja 
virtual Loucos & Santos cresceram 119% no faturamento entre 2015 e 2016. Nas lojas físicas, houve um 
avanço de 125% em quantidade de peças vendidas nos últimos dois anos, com um crescimento de 140% 
no faturamento das lojas físicas de 2014 para 2016. 

CATEGORIA INTERNACIONALIZAÇÃO

Bibi incrementa suas vendas para países do Golfo Pérsico 
A Bibi recebeu o Prêmio Direções na categoria Internacionalização pela estratégia de inserção no Golfo 
Pérsico. De olho nas estatísticas, que mostram um mercado promissor, especialmente nos Emirados 
Árabes, a Bibi buscou a parceria com o Apparel Group, empresa de tendência e moda global com 
franquias das marcas Nine West, Tommy Hilfiger, Kenneth Cole, Aldo & Tim Hortons entre outras, somando 
um total de mais de mil lojas. O objetivo da parceria foi utilizar a abertura deste cliente como fortalecimen-
to de imagem de marca no mercado e crescimento de vendas, o qual não estava acontecendo nos 
últimos anos nos Emirados Árabes Unidos.  Assim, em abril de 2016 a Bibi iniciou a implantação da iniciati-
va, com realização de projeto arquitetônico, cotações de produção, envio de pedidos e material de 
divulgação e instalação de corners o que se deu, inicialmente, em dez lojas do grupo árabe. Além dos 
corners nas lojas dos Emirados, também foram instalados os mesmos produtos em outras localidades, 
juntamente a este parceiro: Sharjah, Fujairah, Ras-al-khaimah, Bahrain, Oman e Ajman. 

A oportunidade da presença de marca e o crescimento das vendas foram evidentes. O número de pares 
comercializados por meio da parceria nos últimos três anos saltou de 16,9 mil pares em 2014 para 43,5 mil 
pares em 2016. 

MÉDIO/GRANDE PORTE
Calçados Bibi
Case: Expansão da Bibi no Golfo Pérsico



MICRO/PEQUENO PORTE
Usthemp Indústria e Comércio de
Calçados e Confecções 
Case: Usthemp Co-Creation

MÉDIO/GRANDE PORTE
Kidy Birigui Calçados
Case: Tênis Kidy Dragon’s Game

Usthemp Co-creation abre espaço para a personalização
O desejo de pertencimento e de viver uma nova experiência através do consumo tem motivado mudanças 
na maneira com que as pessoas consomem. O novo cenário, também impulsionado pelo crescimento do 
mercado on-line, instigou a Usthemp, de Lajeado/RS, a desenvolver o projeto Usthemp Co-creation, que 
oferece aos consumidores a possibilidade de personalizar seus produtos, criando suas próprias estampas. 

A proposta do projeto é dar aos clientes um calçado único, customizado por eles próprios. Para isso é 
possível escolher entre as modalidades DIY, na qual o consumidor cria a sua própria estampa e envia para 
a Usthemp produzir um calçado exclusivo; e o Illustrate, em que o cliente cocria a estampa junto com a 
equipe de ilustradores da empresa. 

Com a implementação dos novos DIY e Illustrate, em 2016, a Usthemp Co-creation aumentou em mais de 
300% as vendas de calçados customizados em relação à média histórica, com uma rentabilidade por par  
180% superior a outras linhas da marca. O sucesso motivou objetivos ainda mais altos. A empresa pretende 
agora ampliar sua presença no mercado, ingressando em novos canais e parcerias. Um próximo passo 
também será a versão em inglês do site e início das exportações, visando a venda direta B2C. 

Diversão, saúde e conforto com o Kidy Dragon’s Game
Referência em inovação no setor calçadista, a Kidy, de Birigui/SP, está sempre atenta às mudanças de 
comportamento dos pequenos consumidores e traz em seu DNA a tecnologia, com o objetivo de oferecer 
produtos que proporcionem saúde, conforto e segurança para as crianças. Proporcionar momentos de 
diversão a seus consumidores também é uma prática da marca. 

Prova disso é o Kidy Dragon’s Game, primeiro calçado infantil com game e realidade aumentada 3D. 
Lançado em novembro de 2016, após dez meses de desenvolvimento e testes, o calçado mescla inova-
ção, design, conforto, ludicidade, qualidade e tecnologia. Com um design irreverente e tridimensional, o 
Tênis Kidy Dragon’s Game simula a anatomia dos personagens, destacando asas, garras e escamas 
texturizadas, além do solado com LED que acende a cada passo da criança. Os tênis possuem a exclusiva 
Tecnologia Respi-tec, que garante a circulação do ar dentro dos calçados, deixando os pés sempre secos 
e longe das bactérias.

Misturando o real e com a realidade virtual, a inovação possibilita a interação entre objetos gráficos e o 
ambiente real, chamando a atenção das crianças para a interatividade. O planejamento inicial era de 
comercializar 20 mil pares e, até março de 2017, a empresa já havia colocado no mercado 80 mil pares, 
número quatro vezes maior do que o previsto em apenas cinco meses.

Mais do que uma marca, Insecta Shoes é um soldado da sustentabilidade 
Criada há três anos, a marca de calçados sustentáveis Insecta Shoes, desde sempre soube do seu papel 
no mercado calçadista: conscientização. Em 2017, a empresa recebeu o seu segundo Prêmio Direções 
Abicalçados, desta vez na categoria Sustentabilidade. Com a proposta de unir o design a práticas que 
contribuem para um planeta mais limpo, mais verde, a marca não teve receio algum de marcar posição no 
setor, com calçados veganos e que utilizam materiais reciclados na sua composição, trazendo uma 
reflexão acerca da sustentabilidade ambiental e social. 

Na sua produção, de caráter exclusivo, a empresa não utiliza qualquer resíduo de origem animal, pratican-
do, além da reciclagem, o upcycling, que não faz uso de processos químicos e grandes estruturas para 
que um material seja transformado em algo novo. Neste contexto, a Insecta utiliza em todos os seus 
canais de comunicação um discurso em total sintonia com sua essência. Para dar o pontapé inicial no 
ecofashion nacional, foram investidos R$ 30 mil. Em abril de 2015, a marca inaugurava sua primeira loja 
exclusiva, em Porto Alegre/RS e, em fevereiro de 2016, a loja de São Paulo/SP. Em 2015, a Insecta Shoes 
teve um faturamento de R$ 1 milhão, passando para R$ 1,7 milhão no ano seguinte. 

MICRO/PEQUENO PORTE
Insecta Shoes Artigos de Comércio
Case: Polinizando o mundo com cor e consciência

35º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS

OS VENCEDORES

CATEGORIA SUSTENTABILIDADE

CATEGORIA DESIGN

Sustentabilidade social é foco da Usaflex
O conceito de Sustentabilidade tem como premissa o atendimento de três pilares: o ambiental, o social e o 
econômico. Foi com o pilar social que a Usaflex, empresa calçadista sediada em Igrejinha/RS, levou para a 
casa a 5º edição do Prêmio Direções Abicalçados. Com o nome Diversidade, Respeito e Valorização 
Humana, o case abordou a importância da gestão da diversidade, com base na dissolução das diferenças 
físicas, religiosas, filosóficas, de gênero etc. O primeiro passo para o projeto foi fazer o mapeamento das 
minorias ou grupos de identidade social específica e propor ações de promoção da diversidade como fonte 
de adição de valor. A partir daí, as ações foram distribuídas para os chamados Comitês de Diversidade e de 
Sustentabilidade, criados em 2013. Em 2016, além das ações de capacitação e de conscientização, realiza-
das para todos os colaboradores, houve, também, ações específicas que envolveram as duas principais 
minorias ou grupos de identidade social específicos, verificados na empresa, durante o período: mulheres e  
deficientes, bem como a divulgação de suas políticas de relacionamento com os diversos públicos. 

As principais ações foram: Código de Conduta Usaflex, Projeto SER, Projeto Pé de Igualdade, Campanha 
Laço Branco, PUCCC – Programa Usaflex de Capacitação Continuada ao Colaborador e Compartilhando 
Ideias e Opiniões. Além disso, a Usaflex criou um canal de denúncia para abusos ou desrespeitos referen-
tes à questão da diversidade. 

MÉDIO/GRANDE PORTE
Usaflex Indústria
Case: Diversidade, respeito e valorização humana



CATEGORIA GESTÃO INDUSTRIAL

MÉDIO/GRANDE PORTE
Kidy Birigui Calçados
Case: Programação por eficiência

Kidy aposta na programação por eficiência
A Kidy, indústria de calçados infantis de Birigui/SP, investiu na programação por eficiência para melhorar 
sua gestão industrial. Com um mix de produtos variados, a empresa do interior paulista precisava de um 
método que garantisse uma produção com o mínimo de erros possíveis. Levando em consideração que 
a Kidy não opera com o sistema de produção antecipada, a fim de não gerar despesas com estoques, 
deve fazer uma avaliação permanente das adequações de mix, análises de volumes de vendas e das 
eficiências, tudo isso por conta do seu mix de produtos ser bastante elevado, com processos diversifica-
dos dentro da mesma linha de produção. 

Visando melhorar essa performance, a empresa substitui a programação manual pelo controle por meio 
de software adequado, que centralizasse as informações e fizesse rapidamente os cálculos e indicasse 
as variáveis para a melhor tomada de decisão na produção. Assim, todo o processo de aferição e informa-
ção de tempos e métodos foi informatizado e alinhado ao setor de engenharia técnica e de cadastro de 
roteiros produtivos e fichas técnicas. Conforme relatório gerado pela empresa, a programação sendo feita 
segundo o controle produtivo proporcionou uma melhoria de 75% nas perdas de produções. A programa-
ção por eficiência ainda solucionou a dificuldade em programar e produzir conforme as necessidades da 
empresa, reduzindo as trocas de layout, diminuindo a perda de produção e melhorando a produtividade. 

45º PRÊMIO DIREÇÕES ABICALÇADOS

OS VENCEDORES

REALIZAÇÃO PATROCÍNIO

Com o intuito de fortalecer as melhores práticas e indicar caminhos de sucesso para o setor calçadis-
ta brasileiro, a Abicalçados preparou o estudo 15 Direções para o Futuro da Indústria Calçadista. Reali-
zada em parceria com o IEL/RS – Instituto Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul, a pesquisa aponta três 
macrotendências em cada uma das categorias do Prêmio Direções Abicalçados – Marketing, Interna-
cionalização, Design, Sustentabilidade e Gestão Industrial.

Abaixo é possível conferir as 15 macrotendências com alguns insights provocativos em relação ao 
futuro da indústria.


	JunhoFINAL
	DireçõesSmall

