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SNIC TRATOU SOBRE 
DIGITAL INFLUENCERS 

EXPO RIVA SCHUH DEVE 
GERAR US$ 24 MILHÕES 

EXPORTAÇÕES 
AUMENTAM EM MAIO

Os últimos anos foram férteis no surgimento de novos 

negócios que romperam com modelos antes solida-

mente estabelecidos. Na tentativa de explicar o sucesso 

dessas atividades e empresas inovadoras, uma palavra se 

destacou como um resumo de tudo o que guiou revo-

luções em produtos e serviços recentes: a disrupção. E 

é ela, a disrupção, que dará o tom do Fórum CSCB de 

Sustentabilidade, que ocorrerá no dia 10 de agosto, em 

Novo Hamburgo/RS, na Universidade Feevale, com o 

tema Negócios Disruptivos para um Mundo Disruptivo. 

O evento, organizado pelo Centro das Indústrias de Cur-

tumes do Brasil (CICB), inicia-se a partir das 13h30, após 

o Encontro Nacional dos Químicos e Técnicos da Indús-

tria do Couro, da ABQTIC, que ocorrerá no mesmo lo-

cal na parte da manhã. Informações e inscrições prévias 

pelo e-mail projects@brazilianleather.com.br

SEMINÁRIO DE 
AUTOMAÇÃO NO DIA 18

FÓRUM DO CICB 
APRESENTA SEU TEMA

RELATÓRIO SETORIAL 
BRASIL CALÇADOS

Com o objetivo de difundir os conceitos de serialização e a sua 

importância para controle de estoques, mitigação da falsifica-

ção e pirataria e ações de marketing para a indústria calçadista, 

a Abicalçados, por meio do SOLA, promove, no próximo dia 18 

de julho, o Seminário de Automação Logística. O evento ocor-

rerá no auditório da Fenac, em Novo Hamburgo/RS, a partir das 

8 horas, e tem como público-alvo empresários e profissionais 

das áreas de suprimento e logística, planejamento e controle 

da produção e tecnologia da informação. O evento é uma rea-

lização da Abicalçados e tem a parceria da Fenac-Fimec 2018, 

Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Cou-

ro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Associação Comercial, 

Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Es-

tância Velha (ACI NH/CB/EV), Instituto Brasileiro de Tecnologia 

do Couro, Calçados e Artefatos (IBTeC) e GS1 Brasil. Inscrições 

gratuitas e limitadas no link http://bit.ly/2u86HU3.

A 49ª edição da Francal, em São Paulo/SP, marcará 

o lançamento do Relatório Setorial Indústria de Cal-

çados – Brasil 2017. Esta é a segunda edição do do-

cumento desenvolvido pela Abicalçados e que traz 

dados completos (produção, consumo aparente, em-

prego na Indústria, principais polos calçadistas na-

cionais, balança comercial, utilização da capacidade 

instalada, entre outros) do setor calçadista brasileiro. 

Os dados foram compilados junto a órgãos oficiais e 

cruzados com pesquisa de produção realizada pela 

Abicalçados, trazendo maior exatidão para o levan-

tamento, que tem como objetivo fornecer números 

confiáveis para a tomada de estratégias da indústria 

calçadista. O documento de 2017 ainda conta com 

uma análise dos dados realizada pelos economistas 

Marcos Lélis e Patrícia Palermo. 

Feira calçadista, que lançará as coleções de primavera-verão entre os dias 2 e 5 de julho, 
terá participação institucional da Abicalçados.  Página 3

PARA CONFIRMAR A 
RETOMADA DO SETOR, FRANCAL 
REÚNE 1,5 MIL MARCAS NO 
EXPO CENTER NORTE
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Assim como uma construção, uma indústria só é forte 

com fundações sólidas e fortes, que resistem aos ventos 

mais fortes e às tempestades, que no mercado chamamos 

de crises. Não é a primeira vez que o segmento passa por 

turbulências, mostrando uma resiliência vista em poucos 

setores econômicos. Isso acontece porque a indústria, 

gradualmente, vem aprendendo a fazer a lição de casa, 

melhorando seus processos internos e esperando cada vez 

menos – e com razão – do Poder Público, que coloca o 

Brasil como um dos países menos competitivos do planeta. 

São as lições das nossas fundações, cada vez mais fortes, 

mas que sempre devem ser reforçadas.

O Brasil passa por um momento econômico - e sobre-

tudo político - conturbado. Notamos que, no entanto, a in-

dústria calçadista é uma das que menos vem sofrendo os im-

pactos das turbulências, aumentando a produção (em 6,1% 

no primeiro trimestre no comparativo com igual período do 

ano passado) e o nível de emprego (no primeiro trimestre 

acumulou a abertura de quase 20 mil postos).

 

Trabalho

O ano de 2016 foi complicado, todos sabem, com quedas de 

15% nas vendas internas de calçados e uma pequena, quase 

insignificante, recuperação nos embarques ao exterior, aju-

dados sobretudo pelo câmbio mais favorável. Mas ao longo 

daquele ano trabalhamos o Future Footwear, um programa 

lançado em agosto passado e que tem como objetivo prepa-

rar a indústria calçadista para o futuro próximo, trabalhando 

conceitos de uma nova economia, com conceitos de robóti-

ca, automação, sustentabilidade e modelos de negócios vol-

tados ao serviço para um consumidor mais focado no acesso 

do que na posse de produtos. Apesar do pequeno período 

de trabalho, verificamos avanços positivos, com indústrias 

reagindo, gradualmente, às nossas constantes provocações, 

para que se trabalhe produtos diferenciados dentro da lógica 

proposta pelo Programa.

Hoje, com orgulho, podemos dizer que o setor calça-

dista brasileiro está fazendo a lição de casa com ainda mais 

esmero, apostando cada vez mais em produtos de design 

apurado e inovadores, o que certamente poderá ser visto na 

49ª edição da Francal, feira lançadora de produtos de prima-

vera-verão da América Latina e que deve atrair dezenas de 

milhares de compradores de todo o País e de fora dele.

Que possamos confirmar esse bom momento da in-

dústria e fortalecer ainda mais as nossas fundações com 

vistas a um crescimento sustentável e mais independente 

das tempestades que, tristemente, assolam o nosso País nos 

anos recentes.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Fundações fortes para o desenvolvimento

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Calçadistas brasileiros 

fazem bons negócios 

em feira na Itália 

A participação da delegação 

de 42 marcas brasileiras na 

feira calçadista Expo Riva 

Schuh deve gerar US$ 24,47 

milhões em negócios ali-

nhavados. A previsão está no 

relatório da Abicalçados, que 

viabilizou a ação por meio do 

Brazilian Footwear. Segundo 

a analista de Promoção 

Comercial da Abicalçados, 

Ruísa Scheffel, foram quase 

800 contatos realizados com 

compradores do Líbano, Is-

rael, Emirados Árabes, Rússia, 

Polônia, Filipinas, Canadá, 

Líbia, Itália, Tailândia, Espa-

nha, Alemanha, Cingapura, 

Taiwan, França, Inglaterra, 

Chipre, Noruega, Índia, 

Eslováquia, Sérvia, Bulgária, 

Grécia, Arábia Saudita, Portu-

gal, Japão, Ucrânia e Estados 

Unidos. 

Pés descalços

A próxima leva de calçados 

que entrará nas prateleiras 

no segundo semestre será 

produto de uma conta 

complexa que a indústria 

calçadista tem de fazer para 

não perder dinheiro em 

um período de inseguran-

ça e recuperação lenta do 

varejo. Os lançamentos 

apresentados na mais re-

cente edição do SICC (Salão 

Internacional do Couro e 

do Calçado), realizado em 

Gramado (RS), mostraram 

que pouca novidade. “Há 

um clima de recuperação, 

mas que demanda cuidado. 

Os investimentos em 

design e posicionamento 

de marca são altíssimos e 

não acontecem de uma 

hora para outra”, afirma 

Heitor Klein, presidente da 

Abicalçados.

MP da desoneração da folha 

avança no Senado

Os parlamentares da Comissão 

Mista que analisa a Medida 

Provisória 774/2017 decidiram, 

no dia 31 de maio, o plano de 

trabalho e votação dos requeri-

mentos de audiências públicas. 

Publicada no final de mês de 

março pelo Governo Federal, a 

MP determina o fim da abran-

gência 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% sobre a folha 

de pagamento para contribui-

ção patronal, não podendo 

mais basear seu cálculo no 

indexador de 1,5% a 4,5% sobre 

o faturamento bruto mensal 

a partir do dia 1º de julho.  

O presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, tem 

acompanhado o andamento 

do processo. 

Participação em feira na 

Rússia pode render US$ 

4 milhões para empresas 

calçadistas

As 34 marcas brasileiras de 

calçados que participaram 

da 5ª Missão Comer-

cial Rússia, organizada 

no âmbito do programa 

BrazilianFootwear, man-

tido pela Abicalçados em 

parceria com a Agência 

Brasileira de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil), 

entre os dias 5 e 7 de junho, 

saíram satisfeitas da ação 

internacional. De acordo 

com relatório gerado pela 

Abicalçados, foram quase 

300 contatos com compra-

dores internacionais, grande 

parte deles inéditos, que de-

vem gerar US$ 4,12 milhões 

em negócios - somados 

os realizados in loco e nos 

próximos meses em decor-

rência da participação. 

11 de Junho de 2017
FOLHA DE S. PAULO  | MERCADO   
P. 25 

02 de Junho de 2017
EXCLUSIVO  | GERAL  

15 de Junho de 2017
BRAZIL EXPORT MAGAZINE  
GERAL 

19 de Junho de 2017
ISTOÉ DINHEIRO | GERAL  

08 de Junho de 2017
COMEX DO BRASIL | GERAL  

14 de Junho de 2017
USEFASHION | GERAL

Exportação cresce, mas 

calçadistas mantêm um 

pé atrás

Os primeiros cinco meses 

de 2017 saíram melhor do 

que a encomenda para as 

exportações da indústria 

brasileira de calçados. Se-

gundo a Abicalçados, que 

reúne os fabricantes do 

setor, entre janeiro e maio 

foram embarcados 49 

milhões de pares, que ren-

deram US$ 441,4 milhões, 

um crescimento de 20% 

sobre igual período do ano 

passado. Em volume. o 

avanço foi mais discreto: 

apenas 1,1% superior ao 

registrado em 2016. No 

entanto, embora à primeira 

vista os números sejam 

alentadores, a indústria 

vê com cautela a possi-

bilidade de que o ritmo 

de crescimento continue 

daqui para a frente. 

SNIC 2017: Marcas na 

era da influência foi 

o tema no evento

A Unisinos, que fica na 

cidade de São Leopoldo, no 

Rio Grande do Sul, recebeu 

ontem, dia 13, a 21ª edição 

do SNIC, evento organi-

zado pela Abicalçados. O 

seminário, que tem como 

objetivo aprofundar o olhar 

sobre temas relevantes para a 

indústria calçadista, abordou 

nesse ano o marketing digital 

na era dos influenciadores. 

Acompanhe a seguir mais 

detalhes sobre o evento, 

que proporcionou aos 

participantes uma maratona 

de conhecimento sobre mar-

keting digital, contando com 

uma programação intensa de 

palestras com especialistas 

da área e bate-papos com 

alguns dos digital influencers 

da atualidade.

“Hoje, com orgulho, 
podemos dizer que 
o setor calçadista 

brasileiro está 
fazendo a lição de 

casa com ainda mais 
esmero, apostando 

cada vez mais 
em produtos de 

design apurado e 
inovadores”
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A Abicalçados estará na 49ª Feira Internacional da 

Moda em Calçado e Acessórios – Francal - com 

ações de promoção comercial e de imagem, Talk Shoe e 

a tradicional coletiva de imprensa. A feira paulista, uma 

das maiores da América Latina, acontecerá entre os dias 

2 e 5 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, e 

reunirá mais de 1,5 mil marcas de calçados e acessórios.

 O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor 

Klein, ressalta que a expectativa para a Francal é de con-

firmação da retomada no consumo, especialmente no 

ambiente doméstico. “Mesmo com a crise política, por 

ora instalada, notamos uma recuperação da demanda 

por calçados, o que deve refletir positivamente no even-

to”, comenta. No primeiro trimestre, conforme o IBGE, 

as vendas internas de calçados e vestuário aumentaram 

4,7% em relação ao mesmo período do ano passado. 

“Apesar da base de comparação ser muito fraca, o nú-

mero aponta uma retomada importante. A Francal, por 

ser a mostra que lança oficialmente as coleções de pri-

mavera-verão, a mais importante em termos de volume 

de vendas do setor, deve confirmar esse movimento de 

recuperação gradual”, acrescenta o executivo.

A feira paulista também recebe um número significa-

tivo de compradores internacionais. Para essa edição, con-

forme a organização da mostra, são esperados mais de 1,5 

mil importadores, a maior parte da América Latina. A Abi-

calçados contribuirá para a presença estrangeira por meio 

do Projeto Comprador VIP, realizado no âmbito do Brazilian 

Footwear, programa de apoio às exportações de calçados 

mantido em parceria com a Agência Brasileira de Promo-

ção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Nesta 

oportunidade, participam do projeto o Studio F, da Colôm-

bia, além de Henderson e Pazolini, ambos da Rússia e que 

vêm ao Brasil a convite do escritório Apex-Brasil Eurásia.

 

Negócios

Segundo a coordenadora de Promoção Comercial da 

Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, o Studio F, somente 

no ano passado, importou mais de 1 milhão de pares, 

apenas 10% deles brasileiros. “Trata-se de uma empre-

sa de forte potencial, especialmente para produtos de 

moda, mas que ainda trabalha pouco com o Brasil”, ex-

plica, acrescentando que o comprador vem ao País em 

busca de calçados femininos. Já o grupo Henderson 

possui 150 lojas em todo o território russo e trabalha 

com calçados importados da China, Índia e Portugal. 

“Agora estão interessados em prospectar o mercado bra-

sileiro”, comenta Letícia. O grupo Pazolini, por sua vez, 

trabalha com calçados femininos e masculinos variados, 

com orientação para moda e design, e potencial forte no 

e-commerce.

Imagem

Nesta edição da Francal será realizado, ainda, o Projeto Ima-

gem. Também realizado no âmbito do Brazilian Footwear, o 

projeto traz jornalistas de alguns dos principais veículos seg-

mentados internacionais de calçados. Estarão no Brasil du-

rante a feira os jornalistas Maite Ruiz Atella (Global Fashion/

Espanha), Jose Rivera (ModaPelle/Itália), Jean Pierre Bidegain 

(Chausser/França), Bárbara Solini (Edizioni AF/Itália), Andres 

Rodriguez (Style America/Colômbia), Aida Maria Martinez 

Ipuz (ADN/Colômbia), Maurício Herzcovich (CueroAmerica/

Argentina) e Horacio Delfino (Serma/Argentina). “O objetivo 

do Projeto Imagem é dar visibilidade ao calçado brasileiro 

em alguns dos nossos principais mercados, com matérias 

em veículos relevantes e com ampla circulação”, ressalta a 

gestora de Projetos da Abicalçados, Roberta Ramos.

ATENÇÃO IMPRENSA
Durante a Francal será realizada a tradicional coletiva de 
imprensa da Abicalçados, que nesta oportunidade marca-
rá o lançamento da segunda edição do Relatório Setorial 
Indústria de Calçados, com dados do setor calçadista 
brasileiro, comparativos e análises de especialistas. O 
encontro com jornalistas será realizado às 13h do segun-
do dia da mostra (03/07), na Sala de Eventos (Estande 
Francal) - Rua B, e será sucedido por um coquetel. 

ABICALÇADOS PARTICIPA 
DA 49ª FRANCAL, EM SÃO PAULO

ESPECIAL

Talk Shoe traz branding e cocriação para a feira
Com o objetivo de gerar informação de qualidade para 

profissionais industriais e lojistas do setor calçadista na-

cional, a Abicalçados promoverá, nos segundo e terceiro 

dias da Francal, o tradicional ciclo de palestras rápidas 

Talk Shoe. Para esta edição, serão apresentados temas 

como branding, internacionalização e cocriação no  Pal-

co Tulipa - Rua A com Passarela 15.

 O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, destaca que, além dos especialistas que 

abordarão as tendências em branding e da cocriação, 

muito em voga no segmento, o programa de palestras 

objetivas trará alguns dos cases vencedores da mais 

recente edição do Prêmio Direções, entregue em abril 

passado. “O ciclo de palestras rápidas tem o objetivo de 

fornecer informações importantes e resumidas para o 

público de industriais, lojistas e profissionais ligados ao 

setor calçadista”, comenta.

O Talk Shoe – que nesta edição não exigirá inscri-

ção prévia, mas tem lugares limitados - é uma realização 

da Abicalçados que conta com os patrocínios da Francal 

Feiras e Couromoda. A parceria é da ESPM-Sul.  

PROGRAMAÇÃO

03/07/2017
13h - Tendências em Branding: Do DNA à 

experiência da marca, com Diego Costa Pinto 

(ESPM-Sul)

 

14h - Internacionalização de marca com alto valor 

agregado e design original: o caso da CIAO MAO, 

com  Daniel T. Hayashi (CIAO MAO – Vencedor 

Prêmio Direções)

 

04/07/2017
13h - Cocriação: Envolvendo o cliente na entrega de 

valor da marca, com Artur Vasconcellos (ESPM-Sul)

 

14h - Usthemp Co-Creation: cliente e marca juntos 

na criação de calçados únicos, com Fabiano Bladt 

(USTHEMP – Vencedor Prêmio Direções)
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INSPIRAMAIS: LEVEZA 
E INOVAÇÃO INSPIRAM 
O INVERNO 2018

O Inspiramais – Salão de 

Design e Inovação de 

Componentes chega a mais uma 

edição, levando as principais ins-

pirações da próxima temporada 

para a cadeia produtiva da moda 

brasileira. Considerado um dos 

principais salões do gênero da 

América Latina, o evento promo-

ve o contato entre a indústria e 

as inspirações e as matérias-pri-

mas para o Inverno 2018, além 

de apresentar também novidades 

em componentes, tecidos, sintéti-

cos, couros, saltos, enfeites, avia-

mentos e outros itens que estarão 

disponíveis na estação.

O Inspiramais antecipa tam-

bém para seus visitantes referên-

cias para o Verão 2019 por meio 

dos projetos Preview do Couro, 

Referências Brasileiras e + Estampa.

Durante o Inspiramais, será 

possível conhecer o resultado 

final do intenso trabalho de pes-

quisa do Conexão Inspiramais, 

orientado pelo estilista Walter Ro-

drigues e seus consultores do Nú-

cleo de Design da Assintecal para 

a produção de uma moda com 

identidade brasileira. A pesquisa, 

elaborada ao longo de um ano, foi 

disseminada por todas as regiões 

do Brasil por meio das consulto-

rias, passando por 20 polos pro-

dutivos de calçados e confecções 

e por um polo varejista. 

O público ainda terá acesso 

a diversos projetos que exploram 

diferentes aspectos da produção 

nacional de calçados, acessórios 

e vestuário, entre eles: Inovamais, 

Preview do Couro, Referências 

Brasileiras e + Estampa.  

O Inspiramais conta ainda 

com uma agenda de negócios vol-

tada para apresentar as novidades 

aos compradores internacionais 

por meio de rodadas de negócios. 

É o Projeto Comprador realizado 

pelo do programa By Brasil - ação 

de incentivo às exportações exe-

cutada em parceria da Assintecal 

com a Agência Brasileira de Pro-

moção de Exportações e Inves-

timentos (Apex-Brasil). Para esta 

edição há a previsão de se ultra-

passar os US$ 3 milhões em ne-

gócios – marca obtida no último 

Inspiramais, quando realizou 300 

rodadas com 31 empresas. 

O Inspiramais acontece dias 3 

e 4 de julho, das 9 às 19h, no cen-

tro de eventos Pro Magno (Rua 

Samaritá, 230 - Casa Verde, São 

Paulo). A realização é da Asso-

ciação Brasileira de Empresas de 

Componentes para Couro, Cal-

çados e Artefatos (Assintecal); By 

Brasil Components and Chemical, 

Centro das Indústrias de Curtumes 

do Brasil (CICB) e Brazilian Leather. 

ABINOTÍCIAS

Abicalçados lança estudo inédito com 
macrotendências para o futuro do setor
No dia 13, durante realização do Seminário Nacional da In-

dústria de Calçados (SNIC), a Abicalçados lançou um estu-

do inédito em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi do Rio 

Grande do Sul (IEL), braço de pesquisa da Federação das In-

dústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). O estudo, 

intitulado “15 direções para o futuro da indústria de calça-

dos”, traz macrotendências que irão balizar o futuro do setor: 

Máquinas inteligentes como vantagem competitiva; Fabri-

cação distribuída; Comunidades criativas; Envelhecimento 

da população mundial; Humanos potencializados; Gender-

less; Economia global em transformação; Cultura local em 

mercado global; O varejo em transformação; A empresa na 

sociedade; Virtualmente presente; Todos os produtos se tor-

narão serviços; Sustentabilidade como estratégia; Escassez 

de recursos tradicionais; e Economia circular.

Segundo o gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, o estudo quer estimular um olhar de longo pra-

zo para as empresas do setor e faz uma relação direta com 

as categorias do Prêmio Direções: Gestão Industrial, Design, 

Internacionalização, Marketing e Sustentabilidade. “O estudo 

aponta os principais movimentos que empresas e o mercado 

estão passando hoje e que terão de evoluir num futuro não 

muito distante para o incremento dos negócios”, conta.

O estudo completo pode ser acessado em 15direcoes.com.br.

INFORME JURÍDICO*
Ação Direta de Inconstitucionalidade

Foi enviada ao Supremo Tribunal Federal a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade que suspendeu a 

aplicação do artigo 3º da Lei 16.222/2015 do Mu-

nicípio de São Paulo. Ajuizada pela Abicalçados, a 

ação suspendeu a aplicação do mencionado ar-

tigo que proibia a comercialização de artigos de 

vestuário confeccionados com couro de animais 

exóticos e silvestres. Após recurso extraordinário 

interposto pela Câmara do Município, e das con-

trarrazões pela Abicalçados, a ação segue para de-

cisão final pelo Supremo, sendo que a aplicação 

do artigo, objeto da ação, permanece suspensa 

até o julgamento definitivo. RE 1054386

 

Programa Seguro-Emprego

Foi publicada no Diário Oficial da União de 

27/06/2017, a Lei nº 13.456/2017, oriunda da Me-

dida Provisória nº 761/2016. A referida lei altera o 

“Programa de Proteção ao Emprego – PPE” (Lei 

13.189/2015) para denominá-lo a partir de então 

como “Programa Seguro-Emprego - PSE”, e pror-

roga o seu prazo de adesão, com término ante-

riormente previsto para dezembro/2016.

Assim sendo, continuam aptas a aderir ao 

programa empresas de todos os setores que es-

tejam em situação de dificuldade econômico-

-financeira e que celebrarem acordo coletivo de 

trabalho específico de redução de jornada e de 

salário. A adesão deve ser feita junto ao Ministé-

rio do Trabalho até o dia 31 de dezembro de 2017, 

observado o prazo máximo de permanência de 24 

meses, na forma definida em regulamento, respei-

tada a data de extinção do programa.

Os empregados de empresas que aderirem 

ao PSE e que tiverem o seu salário reduzido, fazem 

jus à compensação pecuniária equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor da redução salarial 

e limitada a 65% (sessenta e cinco por cento) do 

valor máximo da parcela do seguro-desemprego, 

enquanto perdurar o período de redução tempo-

rária da jornada de trabalho.

O acordo coletivo de trabalho específico 

para adesão ao PSE, celebrado entre a empresa 

e o sindicato de trabalhadores representativo da 

categoria da atividade econômica preponderante 

da empresa, pode reduzir em até 30% (trinta por 

cento) a jornada e o salário.

A empresa que aderir ao PSE fica proibida de:

 I - dispensar arbitrariamente ou sem justa 

causa os empregados que tiverem sua jornada 

de trabalho temporariamente reduzida enquanto 

vigorar a adesão ao PSE e, após o seu término, du-

rante o prazo equivalente a um terço do período 

de adesão;

II - contratar empregado para executar, total 

ou parcialmente, as mesmas atividades exercidas 

por empregado abrangido pelo programa, exceto 

nas hipóteses de:  

a) reposição; 

b) aproveitamento de concluinte de curso de 

aprendizagem na empresa, nos termos do art. 429 

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, apro-

vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943. 

c) efetivação de estagiário;

d) contratação de pessoas com deficiência ou 

idosas; e

e) contratação de egresso dos sistemas pri-

sional e de medidas socioeducativas.

Nas hipóteses de contratação previstas no 

item II, o empregado deve ser abrangido pelo 

acordo coletivo de trabalho específico. Durante o 

período de adesão, é proibida a realização de ho-

ras extraordinárias pelos empregados abrangidos 

pelo programa.

* Excepcionalmente nesta edição o Informe Jurí-

dico foi publicado na página 4. 
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O marketing digital, mais especificamente o 

realizado por meio dos chamados influencia-

dores, esteve no foco da 21ª edição do Seminário 

Nacional da Indústria do Calçado (SNIC), evento 

realizado no último dia 13 de junho pela Abicalça-

dos na Unisinos, em São Leopoldo/RS. Com nomes 

de peso, o evento contou com grande e qualificado 

quórum de mais de 250 pessoas. “Mais de 90% do 

público era de estudantes e criativos ligados ao se-

tor”, ressaltou o gestor de Projetos da Abicalçados, 

Cristian Schlindwein. 

Citando cases, o primeiro palestrante foi o jorna-

lista e professor Cristiano Santos, que falou sobre o 

poder das redes sociais e o papel das mesmas tanto 

no sucesso quanto no fracasso da marca. ”Cerca de 

60% das pessoas usam as redes sociais antes de com-

prar produtos”, frisou. Segundo ele, influenciadores 

digitais, anônimos ou não, são alternativas importan-

tes e que devem fazer parte da estratégia comercial 

de qualquer marca que busque visibilidade e suces-

so nas vendas. Gestão de crise também foi abordada 

por Santos. Para ele, quando num momento crítico, 

a marca age rapidamente – e com qualificação – ela 

tende a ganhar “advogados” para a defesa. 

Para a escolha dos influenciadores, o especialista 

destacou que existem alguns passos que devem ser 

seguidos pela empresa: ouvir o mercado; escolher 

os canais nos quais atuar; abordar e interagir com os 

influenciadores; e ativar nas redes. “Hoje existe uma 

tendência muito forte da utilização dos chamados 

microinfluenciadores, que tem até mil seguidores, 

mas possuem alto poder de engajamento, além de 

exigirem menor investimento”, comentou.  

Mercado em crescimento

A segunda palestra foi ministrada pelos diretores da 

W3haus, Tiago Niederauer e Patrícia Angeletti, que 

trouxeram dados do crescimento do mercado digital 

no Brasil e também o case de sucesso da TIC TAC. De 

acordo com os gestores, o marketing digital no País 

já movimenta mais de R$ 200 milhões por ano, sen-

do que o crescimento estimado para 2017 é de 26%. 

“Além disso, 34% das pessoas preferem comprar um 

produto endossado nas redes sociais, número que cai 

para 27% quando o assunto é TV”, afirmou Patrícia, 

ressaltando que a estimativa é de que para cada R$ 1 

investido com influenciadores o retorno é seja de R$ 

6 para a empresa. “E o Brasil tem um campo de ação 

muito grande, pois dos 100 canais mais importantes 

do mundo no Youtube – a plataforma mais relevante 

– 24 são brasileiros”, acrescentou. 

Falando do case de sucesso da TIC TAC, que 

precisava informar ao mercado os seus sete diferen-

tes sabores, Niederauer contou que a ação contou 

somente com youtubers brasileiros, que “invadiam” 

canais dos colegas para mostrar a interação dos di-

ferentes sabores da bala. Segundo ele, foram mais 

de 90 milhões de impactos com a ação. O especia-

lista ressaltou, ainda, que a empresa que contrata 

um influenciador não deve tentar mudar o discurso 

do mesmo, dando liberdade de criação para que a 

ação seja natural. “Então qual o nosso papel enquan-

to agência? É ter a ideia, transformar o problema em 

solução, dar alguns ‘dont´s’ – coisas que não podem 

ser ditas/feitas -, mas jamais influenciar no discurso 

deles”, concluiu Niederauer.

Métricas

A terceira palestra foi realizada pelo especialista em 

Inteligência de Dados e co-fundador da Atlas Media 

Lab, Gabriel Ishida, que falou sobre seleção e mensu-

ração de resultados das ações com influenciadores di-

gitais. Segundo ele, mais importante do que likes é o 

engajamento proporcionado pelo influenciador. “Exis-

tem ferramentas tanto para a seleção de influenciado-

res, por engajamento, áreas de interesse e potencial 

de propagação, como mensuração de resultados com 

visibilidade Trata-se de um investimento importante”, 

frisou. Ishida ressaltou que, para escolher o profissional 

para ação, é importante segmentar. Existem três tipos 

de influenciadores: o broadcaster (celebridade), bom 

para ações de alto alcance e com escala; o conector, 

que tem baixo/médio alcance, mas um público mais 

qualificado e engajado; e o legitimador, que também 

tem baixo/médio alcance, mas um público altamente 

interativo e engajado, ideal para targets específicos e 

exigentes de credibilidade. “O ideal é combinar os três 

tipos”, destacou. 

Dando sequência aos trabalhos, Felipe Oliva, 

CEO da plataforma líder de marketing com micro-

-influenciadores que atende mais de 100 marcas, a 

Squid, discorreu sobre a mudança da publicidade no 

ambiente digital. “Hoje o banner já não é mais efi-

ciente, é preciso outra estratégia, aí que entra o papel 

dos micro-influenciadores, especialmente pela credi-

bilidade e base de confiança que detêm com os se-

guidores”, destacou. Oliva comentou ainda sobre os 

chamados “advogados das marcas”, que podem ser 

criados por meio da ação dos influenciadores digitais. 

Bate-papo

A segunda intervenção da tarde foi o bate-papo com 

influenciadores, que trouxe ao palco a jornalista e cria-

dora da RSbloggers, Andressa Griffante, considerada 

pelo youPIX uma das 30 personalidades mais relevan-

tes do universo on-line no País; o produtor de conteú-

do do Meio Bit, Nick Ellis; e o criador do site Não Salvo, 

o publicitário Maurício Cid. Com muito bom humor, 

eles contaram casos de clientes que tiveram trabalhos 

negados por motivos diferentes e também de relações 

de sucesso, sempre com base na credibilidade que 

passam e o engajamento dos seguidores. 

Encerrando os trabalhos, a última palestra do 

dia foi proferida por Luciano Potter, comunicador 

com grande influência junto ao público jovem. Na 

apresentação, Potter falou sobre marcas que estão 

apostando no ambiente digital com grande sucesso 

– caso da Giphy – e também da velocidade das mu-

danças na comunicação e publicidade proporciona-

das pela tecnologia.  

O SNIC teve o patrocínio da Braspress, Couromoda, 

Francal Feiras e Sicoob Ecocredi, parceria da Unisinos, 

apoio especial do Sebrae e curadoria da Share. 

MARKETING DIGITAL É FOCO 
DE SEMINÁRIO CALÇADISTA

ABINOTÍCIAS

http://www.orisol.com.br
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A participação da delegação de 42 marcas brasilei-

ras na feira calçadista italiana Expo Riva Schuh, 

ocorrida em Riva Del Garda entre 10 e 13 de junho, deve 

gerar US$ 24,47 milhões em negócios alinhavados. A 

previsão está no relatório da Abicalçados, que viabili-

zou a ação por meio do Brazilian Footwear, programa 

de apoio às exportações de calçados mantido em par-

ceria com a Agência Brasileira de Promoção de Expor-

tações e Investimentos (Apex-Brasil). 

Segundo a analista de Promoção Comercial da 

Abicalçados, Ruísa Scheffel, foram quase 800 contatos 

realizados com compradores do Líbano, Israel, Emira-

dos Árabes, Rússia, Polônia, Filipinas, Canadá, Líbia, Itá-

lia, Tailândia, Espanha, Alemanha, Cingapura, Taiwan, 

França, Inglaterra, Chipre, Noruega, Índia, Eslováquia, 

Sérvia, Bulgária, Grécia, Arábia Saudita, Portugal, Japão, 

Ucrânia e Estados Unidos. “Desses, mais de 300 foram 

inéditos. A feira realizou, in loco, a venda de mais de 

530 mil pares de calçados, que geraram US$ 7,5 milhões, 

valor quase quatro vezes maior do que o registrado na 

mostra do ano passado“, conta a analista, ressaltando 

que as coleções apresentadas pelos brasileiros fizeram 

sucesso no evento. “Além do alto volume de contatos, a 

qualidade dos mesmos chamou a atenção. Eram com-

pradores interessados e focados nas negociações”, ava-

lia Ruísa, acrescentando que algumas marcas também 

tiveram a oportunidade de selecionar distribuidores. 

Participaram da Expo Riva Schuh as marcas Klin, 

Werner, Andacco, Carrano, Madeira Brasil, Verofat-

to, Piccadilly, Pegada, Cecconello, Vizzano, Beira Rio 

Conforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, Modare Ul-

traconforto, Usaflex, Tabita, Pampili, Cravo & Canela, 

Jorge Bischoff, Loucos & Santos, Ramarim, Comfortflex, 

Whoop, Stéphanie Classic, Sauter, Cristófoli, Azaleia, Di-

jean, Opanka, Suzana Santos, Renata Mello, Kildare, Ala, 

Zatz, Sapatoterapia, Democrata, Petite Jolie, Sollu, Pim-

polho, Indiana Colours of Brazil e Capelli Rossi.

A 88ª edição da feira Expo Riva Schuh contou com 

1,5 mil expositores dos principais players calçadistas do 

mundo e recebeu a visita de mais de 11 mil comprado-

res, a maioria deles da Europa e Oriente Médio.  A pró-

xima edição do evento, que acontece duas vezes por 

ano, será entre 13 e 16 de janeiro de 2018.

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

FEIRA ITALIANA DEVE 
GERAR MAIS DE US$ 24 MILHÕES

Missão à Rússia rende mais de US$ 4 milhões a calçadistas

Doze marcas calçadistas 
participam da Colombiamoda

As 34 marcas brasileiras de calça-

dos que participaram da 5ª Missão 

Comercial Rússia, organizada pelo 

programa Brazilian Footwear, man-

tido pela Abicalçados em parceria 

com a Apex-Brasil, entre os dias 

5 e 7 de junho, saíram satisfeitas 

da ação internacional. De acordo 

com relatório gerado pela Abical-

çados, foram quase 300 contatos 

com compradores internacionais, 

grande parte deles inéditos, que 

devem gerar US$ 4,12 milhões em 

negócios – somados os realizados 

in loco e nos próximos meses em 

decorrência da participação.  

A gestora de Projetos da Abi-

calçados, Roberta Ramos, destaca 

que foram realizados ótimos con-

tatos com compradores potenciais. 

“A quinta missão superou nossas 

expectativas em termos de núme-

ros, tanto de participantes quanto 

de visitantes locais. Foi uma par-

ceria inédita entre o Escritório da 

Apex-Brasil em Moscou, a Embai-

xada brasileira e a Abicalçados”, 

comenta, ressaltando o trabalho de 

matchmaking realizado por uma 

empresa russa que potencializou 

os negócios. Outro fator de desta-

que foram os negócios realizados 

com marca própria, que devem 

representar 90% do total. “Os nú-

meros mostram que estamos con-

quistando espaço no mercado com 

marcas brasileiras, invertendo uma 

realidade que sempre foi de private 

label”, acrescenta Roberta.

Com destaque para o sho-

wroom, realizado no hotel Courtyard 

Marriot, na capital russa, onde as 34 

marcas brasileiras receberam mais 

de 70 empresas de varejo e distribui-

ção interessadas em trabalhar com 

o Brasil, a Missão contou ainda com 

seminário preparatório para o mer-

cado local e um evento de relaciona-

mento com a imprensa segmentada 

russa na Embaixada Brasileira.

Participaram da ação as mar-

cas Piccadilly, Pegada, Stéphanie 

Classic, Werner, Ipanema, Rider, 

Grendha, Zaxy, Cartago, Beira Rio 

Conforto, Moleca, Molekinha, Mo-

lekinho, Modare Ultraconforto, Vi-

zzano, Carrano, Ramarim, Whoop, 

Comfortflex, Democrata, Raphaella 

Booz, West Coast, Cravo & Canela, 

Klin, Kildare, Viviar Shoes, Petite Jo-

lie, Itapuã, Bibi, Arezzo, Schutz, Ala, 

Zatz e Freeway Shoes.

A terceira participação brasileira na Co-

lombiamoda, feira que acontece du-

rante a Semana de Moda de Medellin, 

na Colômbia, terá 12 marcas brasilei-

ras presentes: Amazonas, Itapuã, New 

Face Original, Itsandal, Pampili, Beira 

Rio Conforto, Moleca, Vizzano, Moleki-

nha, Modare Ultraconforto, Molekinho 

e Cristófoli. A participação nacional na 

mostra, realizada entre 25 e 27 de julho, 

em Medellin, é viabilizada por meio do 

Brazilian Footwear, programa de apoio às 

exportações de calçados mantido pela Abi-

calçados em parceria com a Apex-Brasil.

Na feira do ano passado foram ge-

rados US$ 545 mil in loco, 25% mais 

do que na mostra de 2015, o que de-

monstra uma evolução do calçado ver-

de-amarelo no circuito da alta moda 

colombiana. Para este ano, segundo a 

coordenadora de Promoção Comercial 

da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, a 

expectativa é de incremento nos negó-

cios. “O mercado colombiano compra 

muito produto de verão, que é justa-

mente o que será lançado na Colom-

biamoda”, comenta.

Entre janeiro e maio deste ano, os 

colombianos, que são quase 90% dos 

compradores da mostra, importaram 

2,87 milhões de pares brasileiros por 

US$ 14,63 milhões, 6% menos do que no 

ano passado.

Informação

No dia que antecede a feira, 24, serão 

realizadas as ações Photocall, de rela-

cionamento com a imprensa local, e um 

seminário preparatório para as marcas 

atingirem melhores resultados na mostra 

e no mercado colombiano em geral. Os 

eventos têm início às 9h30 no Estudio 36 

Grados, em Medellin.

A Colombiamoda acontece na Pla-

za Mayor, em Medellin, e deve atrair 

mais de 23 mil visitantes de 36 países. 

No ano passado, a feira gerou mais de 

U$ 400 milhões para cerca de 600 mar-

cas expositoras. 

Vogue Brazilian 
Footwear será 
lançada em julho
A Vogue Brazilian Footwear para o mercado 

internacional, em versão bilíngue (Inglês e Es-

panhol) será lançada nas feiras internacionais 

de julho. Com tiragem de 5 mil exemplares, a 

publicação traz as tendências de Verão de 61 

marcas de calçados brasileiras, além de contar 

com novidades, como a seção Fashion Tour, 

que conta as novidades das empresas em 

tendências para o Verão, uma página assina-

da pela diretora de moda da Vogue, Barbara 

Migliori, sobre as tendências apresentadas no 

Veste Rio e entrevistas com CEOs de grandes 

empresas na editoria 1ª Fila. 

Já a Vogue Brazilian Footwear nacional, 

nesta edição, circulará em setembro junto 

à Vogue mãe, contando com ainda mais 

visibilidade perante o público consumidor. 

Para a versão nacional serão mais de 80 mil 

exemplares.
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Exportações de calçados 
ultrapassam US$ 440 milhões no ano

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

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - MAI 2016: US$ 156,25 MILHÕES

  JAN - MAI 2017: US$ 183,44 MILHÕES

VARIAÇÃO:  17,4%

CE
CEARÁ

JAN - MAI 2016: US$ 97,73 MILHÕES

JAN - MAI 2017: US$ 105,9 MILHÕES

VARIAÇÃO: 8,4%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - MAI 2016: US$ 45,47 MILHÕES

JAN - MAI 2017: US$ 52,58 MILHÕES

VARIAÇÃO: 15,6%

VARIAÇÃO: 20,1% 

JAN - MAI 2016:
 US$ 441,4 MILHÕES US$ $ 367,44 MILHÕES

JAN - MAI 2017:

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

VIETNÃ
JAN - MAI 2016: US$ 74,75 MILHÕES

JAN - MAI 2017: US$ 79 MILHÕES

VARIAÇÃO: 4%

INDONÉSIA
JAN - MAI 2016: US$ 29,5 MILHÕES

JAN - MAI 2017: US$ 27,82 MILHÕES

VARIAÇÃO: -5,7%

CHINA

TOTAL

JAN - MAI 2016: US$ 17,56 MILHÕES

JAN - MAI 2017: US$ 15,51 MILHÕES

VARIAÇÃO: -11,7%

VARIAÇÃO: 4,5%  

JAN - MAI 2016:
 US$ 146,18 MILHÕES US$ 139,85 MILHÕES

JAN - MAI 2017:
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ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

Forvoleta adquire 
marca Zeferino

Pegada é Top of Mind 2017

A Forvoleta Calçados e Ar-

tigos do Couro, empresa 

de Novo Hamburgo/RS, ad-

quiriu, no final de abril, a 

Zeferino Indústria e Comér-

cio de Calçados. Conforme 

comunicado da E.R Gestão 

de Marcas e Participações, 

“o excelente posicionamen-

to da marca Zeferino, con-

quistado ao longo de mais 

de dez anos de atuação no 

mercado, combinado com a 

qualidade de seus produtos 

e a eficiência de sua admi-

nistração, foram fatores de-

terminantes na decisão da 

Forvoleta”. 

A Forvoleta já é deten-

tora da marca de calçados 

masculinos ViniciusDapper, 

que se encontra em franca 

ascensão no mercado in-

terno e internacional. O co-

municado segue ressaltando 

que a iniciativa representa 

uma expansão para ambas 

as marcas, por meio da oti-

mização dos recursos exis-

tentes e incorporação da ex-

pertise, sempre respeitando 

a identidade e a individuali-

dade de cada uma delas. 

A Pegada é novamente a marca de sa-

pato masculino mais lembrada pelos 

gaúchos, de acordo com a pesquisa 

Top of Mind 2017, da Revista Amanhã. 

“Ninguém é primeiro lugar por acaso. 

É fruto de muito trabalho das marcas. 

É importante destacar que a lembran-

ça é totalmente instantânea, sem aju-

da ou estímulo, o que significa que os 

ganhadores realmente criaram víncu-

lo com os gaúchos”, apontou Ramiro 

Freire, diretor da Segmento Pesqui-

sas, responsável pelo estudo. A marca 

dois-irmonense somou 36,3% da pre-

ferência do público. 

No total, 1,2 mil pessoas, com ida-

des entre 16 e 65 anos, de todas as clas-

ses sociais foram ouvidas na pesquisa. 

Nas entrevistas realizadas entre março 

e abril deste ano, em 34 cidades do Rio 

Grande do Sul, os participantes tiveram 

de responder “qual a primeira empresa 

ou marca que vem à cabeça?”. Foram 

apontadas 283 marcas distintas. 

As exportações de calçados do mês de maio 

surpreenderam positivamente, chegando a 

mais de 9,5 milhões de pares e US$ 103 mi-

lhões, números superiores tanto em volume 

(13,6%) quanto em receita (44%) na relação 

com igual mês do ano passado. Entre janeiro 

a maio os calçadistas já somam 49 milhões 

de pares embarcados e US$ 441,4 milhões 

em receitas geradas, 1,1% mais em volume e 

20% mais em cifras do que o registro de mes-

mo período de 2016. 

O principal destino do calçado brasi-

leiro segue sendo os Estados Unidos. Entre 

janeiro e maio partiram para lá 4,7 milhões 

de pares, que geraram US$ 79,27 milhões, 

queda tanto em volume (-10,8%) quanto em 

dólares (-1,3%) no comparativo com igual 

período de 2016. 

A Argentina foi o segundo principal des-

tino do período, totalizando 3,57 milhões de 

pares importados por US$ 56,17 milhões, in-

crementos tanto em volume (28%) quanto em 

receita (62,8%) em relação ao ano passado. 

O terceiro destino dos cinco primeiros 

meses foi o Paraguai, para onde foram em-

barcados 5,75 milhões de pares por US$ 39 

milhões, queda de 9% em volume e incre-

mento de 120% em receita no comparativo 

com 2016. 

Importações seguem em alta

A desvalorização da moeda norte-americana 

sobre o Real segue influenciando na curva 

das importações. Somente em maio entra-

ram no Brasil 1,8 milhão de pares, pelos quais 

foram pagos US$ 23 milhões, altas de 57,4% 

em volume e 17,7% em dólares na relação 

com o mesmo mês de 2016. Com isso, no 

acumulado dos cinco meses, já foram im-

portados 11,3 milhões de pares de calçados 

pelos quais foram pagos US$ 146,18 milhões, 

altas de 5,9% e 4,5%, respectivamente, na re-

lação com igual ínterim do ano passado. 

Em partes, as importações seguem 

em baixa. Entre janeiro e maio o Brasil im-

portou o equivalente a US$ 18 milhões em 

palmilhas, cabedais, solados, saltos etc, 17% 

menos do que no mesmo período do ano 

passado. As principais origens foram China, 

Vietnã e Paraguai. 
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MODAENTREVISTA

FRANCAL DEVE REFLETIR “OTIMISMO REALISTA” 
A 49ª edição da Francal, maior feira de calçados lan-

çadora de calçados da primavera-verão da América 

Latina, deve refletir a retomada da economia nacional. Essa 

é a opinião do presidente da feira, Abdala Jamil Abdala, que 

concedeu entrevista para a edição de julho do Abinforma. 

Abinforma - No ano passado a feira aconteceu enquan-

to passávamos por um terremoto político. Infelizmente 

a questão segue neste ano. Você crê que pode influen-

ciar nos negócios realizados na mostra?

Abdala Jamil Abdala - Acredito que, neste ano, temos um 

ambiente político um pouco mais favorável. Mesmo os fa-

tos mais recentes não foram capazes de frear o ciclo de 

retomada iniciado neste ano: tivemos crescimento do PIB 

no primeiro trimestre depois de oito trimestres de quedas 

consecutivas. De janeiro a maio, foram gerados 48,5 mil 

postos de trabalho formal, sendo que no mesmo período 

de 2016 e 2015 esse número foi negativo. Portanto, esta-

mos muito confiantes com os bons resultados da Francal 

2017, já que a feira acontece num momento importante da 

retomada da confiança.

 

Abinforma - As feiras regionais, que lançaram os pre-

views das coleções primavera-verão, tiveram bons re-

sultados. Qual a sua expectativa para a Francal, espe-

cialmente quanto ao mercado doméstico? 

Abdala - As feiras regionais servem como um indicador 

e, neste ano, apontam para um resultado ainda melhor da 

Francal, pois é aqui que os lojistas vão encontrar as cole-

ções completas e ajustadas de um número maior de em-

presas. O mercado doméstico deu mostras de recuperação 

no início do ano e sabemos que a Francal vai confirmar 

esse movimento positivo.

Abinforma - Por que a mudança para o Expo Center 

Norte?

Abdala - Foi uma necessidade do mercado e do novo 

posicionamento da Francal, uma feira mais moderna, 

dinâmica, com muito conteúdo e interatividade, ade-

quada aos novos tempos. A moderna infraestrutura do 

Expo Center Norte vai proporcionar mais conforto para 

expositores e visitantes. 

Abinforma - A Francal terá uma intensa programação 

paralela, com informação setorial e de moda, qual a 

importância dessa sinergia para a potencialização dos 

negócios no evento?

Abdala - A Francal é e continuará sendo a geradora das 

melhores oportunidades de negócios do ano para fabri-

cantes e lojistas. Entretanto, o mercado hoje quer que as 

feiras proporcionem uma experiência completa, que valo-

rizem o tempo investido e agreguem valor a sua visita.

Abinforma - Quantos compradores - e de quais países - 

são esperados na Francal 2017? Qual a sua expectativa 

quanto aos negócios com o mercado internacional?

Abdala - Esperamos receber entre 1,5 e 2 mil compra-

dores internacionais dos cinco continentes, que visitam 

a feira espontaneamente. Além deles, 49 importado-

res de 17 países vieram à feira a convite de Francal, e 

também os três grandes lojistas da Colômbia e Rússia 

convidados pela Abicalçados. Temos confiança que a 

quantidade e qualificação desses compradores interna-

cionais vão gerar boas oportunidades de negócios para 

nossos expositores.

 

Abinforma - A imprensa noticiou que expositores anti-

gos, que não estavam mais na feira, estão retornando 

ao evento. Na sua opinião, é um sinal de confiança na 

retomada e sobretudo na importância da Francal como 

plataforma de negócios?

Abdala - As duas coisas. A retração econômica dos últi-

mos anos fez com que muitas empresas reduzissem ou 

redirecionassem seus investimentos. A retomada da con-

fiança e a melhora nos indicadores econômicos deram 

novo ânimo ao mercado, e essas empresas puderam vol-

tar a participar da feira. 

Abinforma - Quais novidades destacaria para essa edi-

ção, tanto em estrutura para visitantes, tecnologia etc?

Abdala - Sem falar da oferta de conteúdo profissional nas 

palestras, painéis e desfiles e do conforto oferecido pela mo-

derna infraestrutura do Center Norte, desenvolvemos diver-

sas ações voltadas para os visitantes e também expositores. 

Um exemplo são as Caravanas, que trazem gratuitamente 

lojistas de pequeno porte de cidades próximas à capital pau-

lista. Pelo menos 15 dessas cidades, de São Paulo e Minas 

Gerais, estão mandando seus lojistas para cá. Outro exemplo 

é o Clube de Vantagens, que tem um produto exclusivo para 

lojistas: um guia com opções selecionadas da boa gastro-

nomia paulista onde o acompanhante não paga pelo prato. 

Abinforma - Deixe uma mensagem para o setor calçadista

Abdala - Quero deixar uma mensagem de otimismo para 

todo o mercado. É um otimismo realista, baseado na me-

lhora do ambiente econômico e na retomada da confiança. 

Na Francal, o setor coureiro-calçadista vai dar um exemplo 

para o País de que com união, parceria e confiança, é pos-

sível superar os desafios e voltar a crescer.

Confira entrevista completa no site www.abicalcados.com.br

http://www.abicalcados.com.br

