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INDÚSTRIA 4.0 É TEMA DE 
ENCONTRO DE CALÇADISTAS

FEIRA ITALIANA GERA US$ 12 MILHÕES 
PARA MARCAS BRASILEIRAS

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS  
CAEM EM VOLUME 

Para a economista Patrícia Palermo o Brasil depende do avanço das 
reformas para crescer em 2018.  Página 3

RECUPERAÇÃO E 
RISCO POLÍTICO 
MARCARÃO 2018

Após quatro quedas consecutivas, o setor calçadista 

brasileiro registrou um número positivo em agosto. 

Conforme saldo CAGED (admissões-demissões), o 

saldo ficou em 422 postos gerados. Apesar da leve 

recuperação, o setor ainda está gerando três mil pos-

tos a menos do que no mesmo mês do ano passado 

(299,56 mil ante 302,1 mil). A leve recuperação acom-

panhou a tendência verificada na Indústria de Trans-

formação, que gerou 12,8 mil postos em agosto, mas 

que mesmo assim segue gerando 200 mil postos a 

menos do que no mesmo período de 2016 (7,23 mi-

lhões ante 7,42 milhões). Atualmente, o setor calça-

dista representa 4% do total de empregos gerados na 

indústria de transformação brasileira. 

INOVAÇÃO NA 
PRÁTICA É TEMA DE 

WORKSHOP 

LEVE RECUPERAÇÃO 
NO EMPREGO 

DO SETOR

CONFIANÇA DO 
EMPRESÁRIO É A 

MELHOR DESDE 2013
A inovação é uma exigência da economia contempo-

rânea. Com o objetivo de fomentar a prática no setor, a 

Abicalçados promove, entre às 14h e 20h do dia 18 de 

outubro, o workshop Inovação na Prática: desmistifican-

do pré-conceitos, cases e incentivos para o desenvolvi-

mento. O evento será realizado na sede da entidade, em 

Novo Hamburgo/RS, e tem inscrições abertas pelo e-mail 

samantha@abicalcados.com.br. O encontro será ministra-

do pelo professor universitário, engenheiro e palestrante 

Filipe Menezes, pelo consultor Alexandre Peteffi, e pelos 

representantes da Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-

nep), Rafael Figueiredo e Daniel Morita, que falarão sobre 

linhas de financiamento para projetos inovadores. O in-

vestimento é de R$ 80 para associados da entidade e R$ 

140 para público em geral. 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) al-

cançou 55,7 pontos em setembro, o maior nível desde 

março de 2013, antes do início da crise econômica. Com 

o aumento de 3,1 pontos em relação a agosto, o indicador 

deste mês é superior à média histórica de 54 pontos. As 

informações são da pesquisa divulgada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). Os indicadores da pesquisa va-

riam de zero a cem pontos. Quando ficam acima de 50 

pontos, mostram que os empresários estão confiantes. A 

confiança é maior nas grandes indústrias, segmento em 

que o ICEI alcançou 57,4 pontos. Nas pequenas empresas, 

o indicador ficou em 53,4 pontos e, nas médias, foi de 54,7 

pontos. Esta edição do ICEI feita entre 1º e 15 de setembro 

com 2.966 indústrias em todo o País. Dessas, 1.165 são pe-

quenas, 1.142 são médias e 659 são de grande porte.

http://www.abicalcados.com.br
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No que diz respeito à competitividade estrutural, o Brasil é 

um dos países mais difíceis do mundo para se manter uma 

atividade produtiva. Recente levantamento sobre competi-

tividade internacional realizado pela Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI), que fez uma comparação de 18 paí-

ses, mostra o Brasil na 17ª colocação, atrás de países como 

Peru, Colômbia e África do Sul. 

De fato, para produzir aqui, especialmente manufa-

turas, é preciso uma dose de heroísmo. Temos uma das 

mais altas cargas tributárias do mundo, combinada com 

um sistema regulatório altamente complexo, que favorece 

a burocracia e, consequentemente, a corrupção em todos 

os níveis. Em paralelo, uma legislação trabalhista arcaica, 

que faz com que o nosso trabalhador custe quase duas ve-

zes mais do que o correspondente norte-americano, por 

exemplo. E não é porque este ganha mais, mas sim porque 

aqui os encargos, burocracia e custos acessórios oneram 

em outro tanto a produção. Somando a tudo isto as de-

ficiências decorrentes da logística, o quadro resultante é 

desolador.

É bem verdade, fazendo justiça, que no período re-

cente logramos algumas conquistas na área trabalhista, 

mas que, além de ameaçada de desidratações resultantes 

de pressões corporativas, ainda longe estão de um ponto 

que poderia ser considerado satisfatório. É fundamental, 

portanto, que as instituições representativas da indústria 

prossigam na cotidiana luta pela desregulamentação da 

economia, pela redução da carga tributária e por uma le-

gislação trabalhista moderna, que possibilite uma gestão 

empresarial mais fluida e a redução dos encargos indire-

tos que não beneficiam os trabalhadores.

 Enquanto isso, cabe às empresas, apoiadas nas ins-

tituições voltadas à promoção da competitividade, dedi-

car o máximo de seu empenho na eficácia intramuros, 

aquela que resulta da produtividade operacional: práti-

cas de inovação, desenvolvimento de design diferencia-

do, redução de desperdícios, eliminação de retrabalho, 

aperfeiçoamento da logística a montante e a jusante da 

cadeia produtiva, promoção de marca própria, enfim, 

tudo aquilo que agregue valor.

A Abicalçados procura estimular este esforço através 

de um conjunto de programas e projetos como o programa 

Future Footwear, realizado em parceria com a Abrameq, o 

CICB e a Assintecal, o Projeto Sola, o Moda Co e o MMX, 

estes dois voltados ao design, além do Brazilian Footwear, 

que promove as marcas brasileiras além-fronteiras. 

 Consulte a respeito no site www.abicalcados.com.br e 

faça contato conosco.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Sobre a competitividade estrutural e intramuros

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Encontro para inspirar e 

planejar os negócios

Com o objetivo de promo-

ver um encontro de empre-

sários e ao, mesmo tempo, 

fomentar um debate sobre 

o crescimento da região, o 

Fórum de Desenvolvimento 

Econômico reuniu um time 

de peso para a segunda 

edição do encontro, que 

ocorreu na tarde de ontem, 

no Teatro Feevale, em Novo 

Hamburgo. Pensando seu 

negócio para 2018 foi a 

temática do evento que 

teve o empresário e prefeito 

de São Paulo, João Doria, e 

o professor e comentarista 

econômico Samy Dana 

como palestrantes. [...] 

Logo após a palestra com 

João Doria, o vice-presi-

dente Corporativo da Icatu 

Seguros, César Saut, e o 

presidente do Conselho da 

Abicalçados, Rosnei da Silva, 

participaram de um painel.

O alivio que vem do PIB

Em meio ao momento de 

turbulência política nacional, 

boas notícias vêm da eco-

nomia. O PIB no Rio Grande 

do Sul foi positivo em três 

variáveis. No comparativo 

com igual período do ano 

passado, a soma do primeiro 

semestre mostrou a eleva-

ção do PIB em 2,1%, com 

2,5% no segundo trimestre. 

Se comparado o segundo 

trimestre aos três primeiros 

meses do ano, a alta foi de 

0,7%. [...] De acordo com 

o presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein, 

“é importante celebrar 

indicadores positivos, mas 

infelizmente a abertura dos 

dados indicará que esse 

crescimento vem do setor 

agrícola, o que é bom, mas 

não contempla a econo-

mia como um todo, para 

que a comemoração seja 

completa”. 

Abicalçados: Valorização do 

real afetou exportações de 

calçados

A valorização do real em 

relação ao dólar, que eleva o 

preço do calçado brasileiro 

no exterior, tem prejudicado 

os embarques do setor, na 

avaliação da Abicalçados. Em 

agosto, as vendas externas 

do setor registraram queda 

de 4,4% em comparação ao 

mesmo mês do ano passado, 

chegando a 9,5 milhões de 

pares. Em valor, as exporta-

ções brasileiras de calçados 

somaram US$ 91,3 milhões 

no mês de agosto, com alta 

de 4,2% na mesma base de 

comparação.  [...] No acumu-

lado de janeiro a agosto, as 

vendas externas de calçados 

cresceram 0,5% em volu-

me, totalizando 77 milhões 

de pares. Em valor, houve 

aumento de 13,2%, para US$ 

699,5 milhões. De acordo 

com a Abicalçados, o preço 

médio do calçado exportado 

aumentou em torno de 10%.

Produtos ‘Made in Brazil’ 

voltam a perder espaço

 Bastou o dólar baratear, e a 

velha tendência voltou: as 

exportações diminuíram de 

importância na produção 

da indústria nacional. Ao 

mesmo tempo, os impor-

tados ganharam espaço no 

mercado brasileiro. É o que 

aponta pesquisa inédita 

da CNI obtida pelo Estado. 

Os números mostram que 

um processo iniciado em 

2015, de fortalecimento 

dos produtos brasileiros 

na competição com os 

internacionais, parou. 

[...] Avaliação semelhante 

é feita pelo presidente da 

Abicalçados, Heitor Klein. 

No setor de couro e calça-

dos, 21,1% da produção foi 

exportada, nos 12 meses 

encerrados em junho, 

queda de 1,1 ponto ante 

dezembro.

14 de setembro de 2017
JORNAL NH | ESPECIAL 
P. 6 

11 de setembro de 2017
PORTAL UOL 
GERAL  19 de Setembro de 2017

JORNAL NH  | ESPECIAL
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26 de setembro de 2017
ZERO HORA | MARTA SFREDO  
P. 14 

12 de setembro de 2017
ESTADO DE SP

Dólar baixo é pedra no 

sapato

Mesmo com a subida 

de ontem, o câmbio é 

uma pedra no sapato dos 

fabricantes do produto. 

Depois de quatro quedas 

seguidas no volume de 

emprego no setor, houve 

reação em agosto. O sal-

do entre contratações e 

demissões foi positivo, de 

422 vagas. Mas o número 

total de empregados 

(299.567) está 4% abaixo 

do mesmo mês de 2016. 

Conforme a Abicalçados, 

associação da indústria, 

a valorização do real 

deixou cada par expor-

tado US$ 2 mais caro. 

Os Estados Unidos, que 

respondem por cerca 

de 25% dos embarques, 

vêm encolhendo suas 

compras a cada mês.

Empresas já podem 

lançar seus desafios no 

Moda Co 2017

Os preparativos para mais 

uma edição do Moda Co 

já começaram! O proje-

to, que busca aproximar 

grandes empresas do setor 

calçadista e novos desig-

ners brasileiros através de 

um ambiente de cocria-

ção, está chegando ao seu 

terceiro ano de realização, 

e acaba de abrir a fase 

de inscrições dos desa-

fios das marcas. Na fase 

inicial em que o projeto 

se encontra, as inscrições 

de desafios das empresas 

estão abertas. Até o dia 06 

de outubro, com o auxilio 

da Abicalçados, as marcas 

podem cadastrar através 

do site do Moda Co seus 

briefings, onde apontam as 

características do modelo 

desejado e suas necessida-

des de inovação.

“[...]cabe às 
empresas, 

apoiadas nas 
instituições 
voltadas à 

promoção da 
competitividade, 

dedicar o máximo 
de seu empenho 

na eficácia 
intramuros, aquela 

que resulta da 
produtividade 
operacional”
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A doutora em economia aplica-

da Patrícia Palermo ressaltou, 

no evento Análise de Cenários, reali-

zado no último dia 3 de outubro,  no 

Locanda Hotel, em Novo Hambur-

go/RS, que a economia brasileira dá 

sinais de melhoras, porém é preciso 

ficar atento ao ambiente político. O 

encontro, que contou com presen-

ça de empresários do setor courei-

ro-calçadista foi uma realização da 

Abicalçados, Associação Brasileira 

de Empresas de Componentes para 

Couro, Calçados e Artefatos (As-

sintecal) e Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB).

Segundo a economista, existiu 

um temor do mercado após a pri-

meira denúncia contra o presidente 

Michel Temer, que foi desfeita assim 

que foi rejeitada no Congresso Na-

cional. “O governo se manteve, o 

câmbio voltou a cair e o mercado 

reagiu positivamente, não por gostar 

da pessoa do Michel Temer, mas por 

que a agenda econômica proposta 

pelo governo é importante para que 

o país se desenvolva”, comentou. 

Patrícia ressaltou, ainda, que 

o crescimento frágil e lento, pre-

visto no início do ano, mesmo 

abalado pela crise política, aca-

bou se confirmando. 

Economia em coma

Para Patrícia, a economia passou a 

de fato mostrar sinais de recupe-

ração nos dois últimos trimestres, 

quando interrompeu quedas con-

secutivas. “Crescemos 1% no pri-

meiro e 0,2% no segundo trimestre. 

No primeiro momento, o aumento 

foi puxado sobretudo pela agricul-

tura, já no segundo foi mais difun-

dido, apontando para um ritmo real 

de retomada”, acrescentou. “Não é 

razoável que um paciente que ficou 

tanto tempo em coma saia corren-

do da cama. Ele vai cair”, brincou a 

economista.

Mercado de trabalho

Patrícia acrescentou que o mercado 

de trabalho, neste primeiro momen-

to, tem reagido sobretudo no ramo 

informal. “As empresas ainda vão 

esperar um desfecho melhor dos 

fatos, e a consolidação do cresci-

mento para voltar a contratar como 

antes”, comentou, ressaltando que 

o país segue liquidando empregos, 

mas em ritmo muito menor do que 

nos anos de 2015 e 2016, quando 

foram incinerados 2,8 milhões de 

postos de trabalho.

Consumo

Para a economista, um dos motores 

da recuperação gradual da econo-

mia nacional é o aumento do con-

sumo das famílias, impulsionado 

pela liberação das contas inativas 

do FGTS, que injetou mais de R$ 

40 bilhões no mercado, o acesso 

maior ao crédito e a retomada da 

confiança. “O consumo das famílias 

responde por mais de 60% do PIB 

brasileiro, então é um fato de extre-

ma relevância”, destacou.

O chamado processo de de-

sinflação da economia, notado nos 

últimos meses, também tem gerado 

ganhos reais para o consumidor. A 

especialista acrescenta que o pro-

cesso de desinflação abriu espaço 

para a diminuição dos juros. “De-

vemos fechar 2017 com uma taxa 

SELIC entre 7,25% e 7%”, projetou, 

acrescentando que em janeiro de 

2015 a taxa era de 14,25%.

Por fim, Patrícia citou o incre-

mento econômico gerado pelo au-

mento das exportações ao longo de 

2017. “O mundo está crescendo, não 

como no passado, mas está estimu-

lando as exportações de um modo 

geral”, destacou. Para 2017, a mé-

dia de crescimento do PIB mundial 

deve ser de 3,5% passando para 3,6% 

em 2018.

E o Brasil?

Sobre o próximo ano brasileiro, Pa-

trícia é otimista, apesar de prever 

“mais uma temporada de House 

of Cards”. Ela faz referência à série 

norte-americana que mostra a cor-

rupção institucionalizada no seio 

do poder. Segundo ela, com a po-

lítica não atrapalhando mais o an-

damento das reformas profundas 

relevantes para a retomada econô-

mica, o país deve consolidar o cres-

cimento ao longo de 2018. “A maior 

dúvida é focada na nossa própria 

trajetória. Temos uma agenda de 

reformas em andamento, que traz 

a PEC dos gastos, o novo marco re-

gulatório do pré-sal, as concessões 

e privatizações, as parcerias com a 

iniciativa privada e a Reforma Tra-

balhista”, comentou. Por outro lado, 

a crise política, se agravada, pode 

trazer dificuldade em aprovações 

importantes, como a Reforma da 

Previdência e a Reforma Tributária, 

temas controversos e necessários, 

mas que em tempo de eleições po-

dem ficar engavetados. “Sem uma 

Reforma da Previdência a PEC dos 

gastos, por exemplo, perde o senti-

do”, apontou Patrícia.

Com o cenário traçado, embora 

nebuloso, Patrícia projetou um cres-

cimento de 2,3% no PIB já em 2018 e 

de 2,5% em 2019. Para o ano corren-

te, a previsão é mais modesta, mas 

não menos importante, de 0,7%. 

“Levando em consideração que per-

dermos 3,8%, em 2015, e 3,6%, em 

2016, esse crescimento não aponta 

uma recuperação total, mas já é um 

ótimo sinal”, frisou. 

O próximo ano, segundo ela, 

deve ser de inflação controlada, na 

casa de 4%, uma SELIC estável em 

cerca de 7% e um leve alívio fis-

cal ocasionado pela retomada no 

consumo.

Eleições

Talvez a grande pedra de toque de 

2018 sejam as eleições. Segundo 

Patrícia, o Brasil passará por um plei-

to muito semelhante ao vivido em 

1989, quando a corrida contou com 

22 candidatos e foi extremamente 

polarizada. “Existem cenários possí-

veis, que dependem muito mais de 

fatores internos do que externos. O 

câmbio deve sofrer alterações, com 

a liquidez global desvalorizando o 

dólar, mas deve ter um impulso com 

a possibilidade de aumento de juros 

do FED (banco central norte-ameri-

cano)”, explicou. 

No campo doméstico, porém, 

o que pode balizar a volatilidade 

do câmbio é justamente o com-

portamento do mercado frente às 

eleições de outubro. “São muitas 

incertezas. Temos candidatos com 

agendas liberalizantes, que tendem 

a dar sequência na agenda de refor-

mas iniciadas, e outros que tendem 

a acabar com elas”, disse, porém ad-

mitindo que “ainda não temos um 

quadro de concorrentes definidos”.  

A iniciativa da Abicalçados, Assin-

tecal e CICB teve o apoio da Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de 

Máquinas e Equipamentos para os 

Setores do Couro, Calçados e Afins 

(Abrameq) e do Instituto Brasileiro 

de Tecnologia do Couro, Calçado e 

Artefato (IBTeC).  O Análise de Ce-

nários fez parte da programação da 

Semana do Calçado, uma iniciati-

va do IBTeC e Sebrae que aconte-

ceu dos dias 1º a 5 de outubro, em 

Novo Hamburgo/RS.

ECONOMISTA RESSALTA 
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E 
RISCO POLÍTICO PARA 2018

ESPECIAL

INFORME JURÍDICO

Efeitos da Medida Provisória 774/2017 - Reo-

neração da folha de pagamento

Por meio da Medida Provisória 774/2017 o Go-

verno Federal pretendeu restabelecer a one-

ração da folha de salários, afastando a contri-

buição substitutiva estabelecida pela Lei nº 

12.546/2011. As alterações passaram a produzir 

efeitos após a observância da chamada “no-

ventena”, ou seja, a partir de 1º/07/2017. Até 

30/06/17 a contribuição do setor incidiu sobre 

a receita bruta. Todavia, a MPV 774 foi revogada 

em 09/08/17 pela MPV 794/17. Além da revoga-

ção, a MPV 774 perderia validade em 10/08/17 

por falta de votação. Revogada a MP 774 e tam-

bém não convertida em lei, a questão que se 

põe é estabelecer os efeitos jurídicos da mesma 

enquanto esteve em vigor.

Em pesquisa à entendimentos e jurispru-

dências, decisões pelo STF emanam que a re-

vogação suspende a eficácia da MPV em vez 

de cancelá-la. Ou seja, com relação ao período 

em que a MPV 774 produziu efeitos (1º/07/17 à 

08/08/17), o entendimento normativo é o de 

que contribui-se sobre a folha de pagamentos. 

Se a medida provisória ab-rogante (MPV 

794) vier a ser convertida em lei, a ab-rogação 

da medida provisória anterior (774) passa a ser 

definitiva, e como não mais pode ela ser con-

vertida em lei, se tem como rejeitada para o 

efeito de perder ela sua eficácia desde a sua 

edição. Em termos práticos, a rejeição ou não 

conversão da MP em lei tem efeitos análogos 

à revogação, com a particularidade de o Con-

gresso poder, em 60 dias, através de Decreto 

Legislativo, disciplinar de modo diverso quanto 

ao período de vigência da MP. Essa “disciplina 

diversa” na verdade está restrita à retroação to-

tal ou parcial da rejeição da MP.

Assim, a não conversão em lei da MP 794 

teria por efeito restabelecer a MP 774 pelos 

dois dias que lhe restavam (tinha vigência até 

10/08/17), abrindo a possibilidade de o decreto 

legislativo ser editado para cessar os efeitos da 

MP 774 a partir de sua edição.

Pode também o Congresso, a qualquer 

tempo, durante a tramitação da MP 794, rejei-

tá-la na parte em que revogou a MP 774 para 

também rejeitar essa MP e, a partir daí, contar o 

prazo de 60 dias para edição do decreto legis-

lativo que estabeleça a não produção de efeitos 

da “reoneração da folha”, mesmo no período 

entre 1º de julho e 8 de agosto.

O importante é monitorar o andamento da 

MPV 794, que já recebeu cinco emendas, sendo 

que a de nº 1, apresentada pelo Deputado Nel-

son Marquezelli, prevê que a revogação surta 

efeitos desde a data da publicação da 774. Se a 

emenda for acatada e a Medida aprovada, en-

tende-se, de forma clara, que a contribuição re-

ferente ao período de 1º/07/2017 à 08/08/2017 

terá incidido sobre a Receita Bruta. 

Ainda com relação à reoneração, des-

tacamos a apresentação, pelo Executivo ao 

Congresso Nacional, do projeto de lei (em 

substituição à Medida Provisória) que altera a 

desoneração da folha de pagamentos. Trata-

-se doPL 8456/2017, já monitorado pela Abi-

calçados, que trabalhará através de sugestões 

de emendas ao texto apresentado. *Lembrando 

que Assessoria Jurídica da Abicalçados dispõe 

de um Portal exclusivo ao associado.

Suély Benetti

Assessoria Jurídica Abicalçados

suely@abicalcados.com.br

mailto:suely%40abicalcados.com.br%20?subject=
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Moda Co cadastra 
desafios das empresas

Regulamentação da terceirização é tema de seminário para calçadistas

Entidades promovem rodadas de negócios 
com fornecedores marketing digital

FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
TROUXE GRANDES NOMES PARA NOVO HAMBURGO

A Abicalçados, por meio do presidente 

do Conselho Deliberativo da enti-

dade, Rosnei da Silva, esteve presente na 

segunda edição do Fórum de Desenvolvi-

mento Econômico do Vale do Sinos, reali-

zado no último dia 18 de outubro, na Uni-

versidade Feevale, em Novo Hamburgo/

RS. Promovido pelo Grupo Sinos, o encon-

tro trouxe nomes como o prefeito de São 

Paulo, João Dória Júnior,e do comentarista 

econômico da GloboNews, Samy Dana. 

A primeira intervenção foi do co-

mentarista econômico Samy Dana. Pro-

fessor e economista, ele disse acreditar 

que o Brasil passa “por um ponto de vira-

da” na economia, mas que a recuperação 

será gradual. “Gostaria de dizer que não, 

mas os efeitos de uma recuperação ple-

na só serão sentidos em 2019, embora já 

possamos perceber reações positivas na 

economia”, comentou, citando o avanço 

tímido no PIB para 2017, que segundo ele 

deve ficar na casa de 0,3% a 0,5%, mui-

to superior, porém, a queda verificada 

em 2016 (de -3,6%). “Infelizmente, temos 

um governo que, assim como o anterior, 

perdeu muito da capacidade de governar. 

Conseguimos avançar com a Reforma 

Trabalhista, que foi desidratada, e a Previ-

denciária ainda não saiu”, lamentou. 

Por outro lado, Dana listou oportuni-

dades que fazem do Brasil uma potência. 

“Temos um país jovem, em que 50% da po-

pulação tem até 30 anos, um povo curioso, 

ávido por novidades, o que faz com que 

os gringos tenham fome de Brasil”, disse, 

acrescentando que, mesmo em crise, o 

Brasil recebeu US$ 78,9 bilhões em investi-

mentos estrangeiros no ano passado. 

O prefeito de São Paulo João Dó-

ria Júnior foi o segundo palestrante. 

Contando um pouco da sua história de 

vida, o gestor público se disse um não 

político. “Eu estou político, mas sou um 

gestor”, comentou, lembrando exemplos 

de seus primeiros oito meses à frente da 

prefeitura da cidade mais populosa da 

América Latina. 

Lição de casa

O evento fechou com um painel de de-

batedores, que envolveu a diretora-presi-

dente do Badesul, Susana Kakuta – como 

mediadora -, o presidente do Conselho 

Deliberativo da Abicalçados, Rosnei da 

Silva, e o vice-presidente de negócios 

corporativos da Icatu Seguros, César Saut. 

Na oportunidade, o dirigente da Abi-

calçados, que também é diretor finan-

ceiro da Bibi, destacou a história de mais 

de 100 anos do setor calçadista nacional. 

“Já passamos por duas guerras mundiais, 

por regime militar, por impeachments de 

presidentes e sempre seguimos produ-

zindo calçados, desenvolvendo regiões 

e gerando renda para famílias que edu-

caram seus filhos com essa atividade”, 

comentou. Segundo ele, mesmo com 

todos os problemas de competitividade, 

desaquecimento no consumo interno, 

o setor calçadista segue sendo funda-

mental para a economia brasileira, tendo 

produzido mais de 950 milhões de pares 

e gerado mais de R$ 21 bilhões no ano 

passado. “Hoje estamos exportando, com 

o apoio da Apex-Brasil, para mais de 150 

países, gerando 300 mil empregos dire-

tos”, acrescentou. 

Silva se disse, ainda, otimista para o 

futuro, especialmente a partir de 2019. 

“Hoje li que especialistas que espera-

vam a recuperação do consumo das fa-

mílias para 2020/2021 já estão falando 

nisso para 2019”, destacou. E para apro-

veitar esse momento, continua Silva, é 

preciso inovação e muito trabalho. “Os 

próximos anos serão de transpiração e 

inovação, nós precisamos, mais do que 

depender dos governos, fazer a nossa 

lição de casa, aumentando a produtivi-

dade e a inovação nos nossos produ-

tos”, concluiu o dirigente. 

ABINOTÍCIAS

As indústrias de calçados que apostam na cocriação para o de-

senvolvimento de produtos diferenciados já podem confirmar 

participação na plataforma Moda Co. Criada em 2015 pela Abical-

çados para aproximar as empresas da criatividade dos designers 

brasileiros, a plataforma já teve desafios propostos por marcas 

como Piccadilly, Bibi, Pampili, Kidy, Zaxy, Grendene Kids, Werner, 

Usthemp, Perlatto e Plugt e distribuiu R$ 25 mil em premiações. 

As empresas interessadas em lançar desafios devem entrar em 

contato com a Abicalçados pelo e-mail design@abicalcados.com.

br ou acessar www.modaco.cc e realizar o cadastro.

A plataforma Moda Co é totalmente on-line. Desde a sua 

criação foram centenas de respostas às propostas das empresas 

participantes, o que gerou referências importantes para o setor, 

tanto no que diz respeito às tendências de moda como de mer-

cado. “As empresas buscam calçados que sejam inovadores, mas 

que tenham viabilidade técnica e comercial”, comenta o gestor de 

Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein. Após a validação 

do desafio, no dia 17 de outubro, os desafios serão liberados para 

os criativos cadastrados na plataforma. 

A premiação para os melhores trabalhos escolhidos pelas 

empresas proponentes será de R$ 1,8 mil. Já as propostas mais 

votadas pela própria comunidade de designers receberão R$ 700. 

Com o objetivo de fornecer dicas importantes para empre-

sas calçadistas que utilizam a prestação de serviços de ter-

ceirizados, a Abicalçados e o Sebrae promoveram, no último 

dia 11 setembro, o seminário Terceirização na Indústria de 

Calçados: Aspectos relevantes frente às Leis 13.429/2017 e 

13.467/2017. O evento, ocorrido na Universidade Feevale, em 

Novo Hamburgo/RS, teve grande quórum de empresários 

interessados no tema. 

O seminário foi conduzido pelos especialistas do escritório 

Garcez Advogados Associados, Júnior Arnecke e Gisele Gar-

cez. Conforme Arnecke, a terceirização é um tema polêmico e 

que exige uma análise ponderada. O advogado fez uma linha 

histórica da legislação trabalhista brasileira, desde a criação da 

CLT, em 1943, onde não constava a possibilidade do trabalho 

terceirizado, até as leis 13.429 e 13.467, de 2017, que regularizam 

a modalidade para todas as atividades das empresas. “Existia 

um clima de insegurança jurídica muito forte, que as novas leis 

clarearam”, comentou. 

Gisele iniciou sua explanação ressaltando os diferentes en-

tendimentos, do Poder Público, de setores empresariais e dos 

trabalhadores. Ela salientou que existe uma resistência muito 

forte no Brasil e que, por isso, as empresas precisam estar aten-

tas aos detalhes da nova legislação. 

Segundo Gisele, existem Ações Diretas de Inconstituciona-

lidade (ADINs) em trâmite, o que ainda gera alguma insegurança 

ao setor empresarial. Para ela, o mais importante é que as em-

presas tomadoras busquem requisitos formais antes da contra-

tação do terceirizado, tais como: exigência do CNPJ regulariza-

do e de que o prestador tenha capital social compatível com a 

função. Gisele pontuou, ainda, que embora a terceirização seja 

regularizada para todas as atividades, é preciso que a empresa 

especifique quais os serviços prestados em contrato, nem que 

para isso seja necessário mais de um documento. 

A Abicalçados acompanha as ADINs sobre o tema e tem 

posição favorável à regulamentação da terceirização, ativida-

de fundamental para a competitividade do setor calçadista 

brasileiro. Para isso, a entidade conta com o setor de Assesso-

ria Jurídica exclusiva para o associado. Mais informações pelo 

e-mail suely@abicalcados.com.br.

As entidades da cadeia coureiro-calçadista Abicalçados, 

Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equi-

pamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins 

(Abrameq), Associação Brasileira de Empresas de Com-

ponentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e 

Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), reali-

zaram a quinta edição do FF Exchange no dia 3 de outu-

bro, na sede do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Cou-

ro, Calçado e Artefatos (IBTeC), em Novo Hamburgo/RS. 

A rodada de negócios, que nesta oportunidade envolveu 

12 empresas âncoras e 16 fornecedores de web design, 

e-commerce e branding/comunicação digital, fez parte 

da Semana do Calçado, realizada entre 1º e 5 de outubro. 

Speed dating

As rodadas de negócios propostas pelo FF Exchange 

acontecem no modelo speed dating, pelo qual as em-

presas têm cinco minutos para apresentarem os seus 

serviços para os potenciais clientes. 

Para Bruna Stalla, coordenadora de Marketing Digital 

e E-commerce da Bischoff Group, o formato dinâmico 

da iniciativa otimiza, acima de tudo, o tempo para con-

tato com diversos tipos de fornecedores de serviços. “Em 

menos de duas horas tivemos contato com 16 empre-

sas. Quanto tempo eu levaria para fazer isso da forma 

convencional?”, questionou. Segundo Bruna, a Bischoff 

Group saiu com bons contatos, que devem se tornar ne-

gócios posteriores. 

O gerente comercial da Máquinas Sazi, Edson Bor-

soi, que pela primeira vez participou da iniciativa, saiu 

satisfeito. “Estamos com planos de avançar na venda e 

marketing digital e estar aqui foi muito oportuno”, con-

tou, ressaltando que a empresa ainda não conta com 

parceiros na área e que, certamente, fechará parcerias 

por meio do evento. Segundo Borsoi, a expectativa da 

Sazi para o evento era tão grande que a empresa criou 

um sistema de pontuação para avaliar os fornecedores 

com os quais se relacionaram nas rodadas. “Tínhamos 

uma expectativa muito grande e gastamos 40 horas 

planejando essa participação, criando um sistema para 

avaliação”, disse o gerente.

Pela primeira vez no FF Exchange, a agência Alright, 

destacou a participação de empresas fornecedoras de in-

dústrias calçadistas. “As empresas de calçados, geralmen-

te, já têm uma área de marketing digital mais estruturada. 

O que nos chamou a atenção foi o interesse dos setores 

de máquinas e curtumes”, ressaltou a “Agente Secreta” da 

empresa, Jéssica Homem.

http://www.modaco.cc
mailto:suely%40abicalcados.com.br?subject=
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O programa Future Foot-

wear, uma realização 

conjunta entre os principais 

entidades da cadeia coureiro-

-calçadista brasileira (Abicalça-

dos, de calçados; Assintecal, de 

componentes; Abrameq, de má-

quinas; e CICB, de couros), pro-

moveu mais uma edição do FF 

Meeting no último dia 4. O en-

contro, que aconteceu na sede 

do Instituto Senai de Inovação e 

em Soluções Integradas em Me-

talmecânica, em São Leopoldo/

RS, contou com uma palestra 

sobre a Indústria 4.0, proferida 

pela professora e pesquisadora 

Cristina Orsolin.

Na oportunidade, a pes-

quisadora ressaltou a impor-

tância da união das entidades 

da cadeia coureiro-calçadista 

nacional para “solucionar o pro-

blema antes que ele aconteça”. 

Segundo ela, a Indústria 4.0 já é 

uma realidade e a adaptação é 

necessária como uma questão 

de sobrevivência competitiva. 

“Estamos passando de um pe-

ríodo da moda por demanda, 

massificada, para uma moda 

mais individualizada, por isso 

é importante que a indústria 

possa desenvolver produtos 

em lotes únicos, para atender 

nichos cada vez mais específi-

cos”, comentou. O ponto-chave, 

segundo Cristina, é flexibilidade. 

“O objetivo principal da Indús-

tria 4.0 é que possamos produzir 

lotes únicos ou até individuali-

zados com os mesmos custos 

da moda massificada e com 

rentabilidade. Agora, como fazer 

isso?”, questionou. E respondeu: 

para a especialista é preciso  in-

vestimento em tecnologia, so-

bretudo em automação. 

Segundo ela, a Indústria 4.0, 

nos desdobramentos de robóti-

ca, especialmente impressão 3D 

quando se fala no setor calça-

dista, já é uma realidade em paí-

ses mais desenvolvidos. “A ques-

tão é que, como a evolução é 

exponencial, essa realidade não 

deve demorar muito para che-

gar no Brasil e a cadeia precisa 

estar preparada”, acrescentou. 

Pontos

Cristina destacou que os prin-

cipais pontos do conceito apli-

cado à Indústria 4.0 são: as es-

truturas modulares, pelas quais 

o acoplamento seja simples e 

flexível, mas com grande coesão 

interna; os cyber physical sys-

tems, ou seja, a integração total 

do físico e digital; e a chamada 

Internet das Coisas (IoT), um 

meio de conectividade funda-

mental para o avanço da ma-

nufatura. A questão levantada 

é como inserir esses conceitos 

em uma indústria tradicional e 

que utiliza alto grau de mão de 

obra humana como a da cadeia 

coureiro-calçadista? O primeiro 

passo, segundo a pesquisadora, 

é a digitalização total, ou seja, 

colocar tudo o que é físico 

na nuvem e poder adaptar a 

qualquer momento o proces-

so produtivo, também criando 

uma “transparência preditiva” 

aos problemas. “Aqui entra o 

grande papel do Analytics. 

Até hoje a indústria ou reali-

zou manutenção preventiva 

ou fez manutenção de máqui-

nas quando já estavam com 

problemas”. disse. O segundo 

ponto, é gerar uma cultura de 

adaptação, com auto-configu-

ração auxiliada pelos proces-

sos de inteligência artificial. 

Tangível

Para fugir apenas da conceituali-

zação, Cristina citou exemplos da 

Adidas, que na Alemanha já pro-

duz calçados com impressão 3D, 

inclusive com palmilhas especiais 

e customizadas de acordo com a 

necessidade de cada usuário. 

Para começar os trabalhos 

da aplicação dos conceitos da 

manufatura avançada na indús-

tria brasileira de calçados, a pes-

quisadora aconselhou, além da 

discussão sobre o tema, visando 

a criação de uma “cultura 4.0” no 

segmento, o desenvolvimento 

de fábricas modelos, para testes. 

“O laboratório é fundamental 

para evoluir no conceito e ter 

menos desperdícios de esforços 

e recursos”, concluiu Cristina.

Após a palestra, os parti-

cipantes foram convidados a 

uma visita guiada no Instituto 

Senai de Inovação e em Solu-

ções Integradas. 

A Semana

A ação fez parte da programação 

da Semana do Calçado, criada no 

ano passado e que uniu as princi-

pais entidades setoriais da cadeia 

coureiro-calçadista – IBTeC, Abi-

calçados, Assintecal, Abrameq e 

CICB -, além das promotoras de 

feiras Couromoda e Fenac (Fimec 

2018), e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae/RS). O objetivo é 

promover, anualmente,  uma se-

mana de atividades de integração 

de todas as áreas do complexo. 

INDÚSTRIA 4.0 É TEMA DE 
ENCONTRO DA CADEIA CALÇADISTA

ABINOTÍCIAS

http://www.fimec.com.br
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A participação de 65 marcas de cal-

çados na maior feira de calçados 

do mundo, a theMicam, em Milão/Itália, 

gerou US$ 12 milhões em negócios ime-

diatos – equivalente à venda de 788,3 

mil pares de calçados. A mostra, ocorrida 

entre 17 e 20 de setembro, contou com 

1,4 mil expositores que receberam mais 

de 40 mil compradores. A participação 

verde-amarela foi apoiada pelo Brazilian 

Footwear, programa de apoio às exporta-

ções de calçados mantido pela Abicalça-

dos em parceria com a Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investi-

mentos (Apex-Brasil).

A gestora de Projetos da Abicalça-

dos, Roberta Ramos, destacou que o 

número registrado é 37% maior do que 

o levantado em fevereiro deste ano. 

Quando o comparativo é com setembro 

de 2016, quando a participação já havia 

sido satisfatória, a elevação é de 6%. Em 

negócios que ficaram alinhavados du-

rante o evento, a expectativa é de um 

incremento de mais US$ 33 milhões nos 

próximos meses, ou seja, o resultado da 

feira italiana deve inflar as estatísticas de 

exportações de calçados em US$ 45 mi-

lhões em 2017. “A feira foi muito boa, não 

só por considerar o número de negócios 

realizados, mas pelo movimento e in-

teresse dos compradores nas empresas 

brasileiras. Percebi os expositores tra-

balhando sem parar, durante os quatro 

dias”, comemorou Roberta.

 

Expositores satisfeitos

Participando pela quarta vez da mostra 

italiana, a Calçados Ala colhe frutos da 

maturidade proporcionada pela sequên-

cia de participações. Segundo o diretor 

comercial da calçadista, Jonatha dos San-

tos, os resultados apontam a melhor edi-

ção para a empresa. “Abrimos mercados 

importantes na Espanha, Bélgica, Líbano, 

Inglaterra, Canadá e França”, contou.

Silvana Silveira, consultora de Expor-

tação da Pampili, destacou o interesse 

dos compradores pelos calçados infantis 

brasileiros. “A visitação foi muito maior do 

que nas edições anteriores, especialmen-

te de compradores asiáticos e do Leste 

Europeu”, disse.

Para Alexandre Salomão, gerente 

de Exportação da Sollu, o resultado na 

mostra aponta para a real possibilida-

de de um reaquecimento da economia 

global em 2018. “Recebemos expressi-

va visitação de clientes, especialmente 

do Oriente Médio, mas com destaque 

especial para China, Malásia, Hong 

Kong e Emirados Árabes Unidos”, ava-

liou Salomão.

Oriente Médio

As visitas de compradores do Oriente Mé-

dio chamaram a atenção durante os qua-

tro dias de evento. “Destaco os países do 

Oriente Médio como grandes interessados 

pelos expositores brasileiros”, destacou 

Roberta.  Para Fernando Galhego, gerente 

de exportação da Carrano, o fato pode ser 

“reflexo fim da GDS, feira que ocorria na 

Alemanha e que sempre foi muito forte 

para compradores daquela região”

Participaram da feira italiana as mar-

cas Jorge Bischoff, Loucos & Santos, Ra-

phaella Booz, Luz da Lua, Ferracini 24h, 

Pegada, Democrata, Dumond, Capodarte, 

Divalesi, Sollu, Sapatoterapia, Opananken 

Antitensor, Bibi, Contramão, Pampili, Orto-

pé, Amoreco, Ararajuba, Piccadilly, Andac-

co, Vizzano, Beira Rio Conforto, Moleca, 

Molekinha, Modare Ultraconforto, Mole-

kinho, Madeira Brasil, Verofatto, Cecco-

nello, Itapuã, New Face Original, Itsandal, 

Stéphanie Classic, Ramarim, Comfortflex, 

Whoop, Capelli Rossi, Indiana Colors of 

Brazil, Tabita, Tanara Brasil, Kolosh Brasil, 

Carrano, Suzana Santos, Renata Mello, Ala,  

Zatz, Cristófoli, Cravo & Canela, Usaflex, 

Valentina Shoes, Werner, Viviar Shoes, Kil-

dare, Anatomic & Co, Moema, Amazonas, 

Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago, 

Boaonda, Toni Salloum e Petite Jolie.

A Abicalçados, por meio do programa Brazilian Footwear, 

realizou, entre os dias 11 e 16 de setembro, uma missão ex-

ploratória para conhecimento do mercado chinês nas cida-

des de Xangai, Hangzhou e Chongqing. Maior consumidor 

de calçados do mundo (3,8 bilhões de pares consumidos em 

2016), a China é um país promissor para a expansão das ex-

portações brasileiras. 

Segundo a coordenadora de Promoção Comercial da 

Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, o objetivo da missão foi 

realizar um direcionamento de estratégia no mercado do Ti-

gre Asiático.

“O consumo na China tem proporções gigantescas para 

os parâmetros brasileiros, a busca por marcas importadas é 

crescente e o e-commerce representa hoje um dos maiores, 

senão o maior canal de vendas local”, comenta Letícia, ressal-

tando que através do canal é possível viabilizar a transação 

direta entre consumidor chinês e fábrica brasileira. Segundo a 

coordenadora, a missão permitiu entender quem são os prin-

cipais players do e-commerce B2C cross border, como atuar 

em cada um deles do ponto de vista operacional e de resul-

tados, e qual o mais indicado para as marcas brasileiras que 

querem se lançar no mercado. 

Com as informações em mãos, o Brazilian Footwear pas-

sará a trabalhar numa proposta de atuação para as marcas 

brasileiras. “A previsão é finalizar a proposta ainda em 2017 

para os nossos associados interessados no mercado chinês”, 

conclui Letícia. 

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

FEIRA ITALIANA GERA US$ 12 MILHÕES 
A CALÇADISTAS BRASILEIROS

Brazilian Footwear promove missão exploratória na China

Workshop fornece dicas para exportação de calçados
A Abicalçados realizou, no último 

dia 28 de setembro, o Workshop 

de Exportação, uma iniciativa 

realizada por meio do programa 

Brazilian Footwear. O encontro 

aconteceu na sede da Abicalça-

dos, em Novo Hamburgo/RS, e foi 

ministrado pelo professor e gestor 

de projetos de internacionalização 

da Inovee Consultoria, Gustavo 

Piardi, e pela economista da área 

de Inteligência da Abicalçados, 

Priscila Linck. 

Piardi iniciou os trabalhos 

com uma dinâmica envolvendo 

a apresentação dos profissionais 

presentes, que faziam parte de 

empresas de calçados, consul-

torias e tradings para o comércio 

exterior. Com isso, foi identificado 

o perfil da maioria das empresas 

presentes, que ainda não expor-

tavam ou estavam iniciando os 

trabalhos no mercado internacio-

nal. Na próxima fase, o gestor pro-

moveu um exercício coletivo com 

ferramenta Canvas Core, trazendo 

à tona os objetivos das empresas 

para a discussão no grande grupo. 

Segundo Piardi, o planejamento é 

essencial para a inserção no co-

mércio internacional, que pode se 

dar de diversas formas: de forma 

indireta, por meio de uma empre-

sa nacional, trader, que exporta o 

seu produto; por meio de agente 

interno, que faz a ligação entre ex-

portador e importador mediante 

comissão; e a exportação direta, 

“orientada para empresas mais 

maduras”, quando é necessário ter 

departamento específico para tal 

atividade. 

Documentação

Segundo Piardi, a globalização e o 

acesso às tecnologias facilitaram 

sobremaneira o processo de ex-

portação, mas isso não quer dizer 

que a burocracia tenha sido elimi-

nada. Portanto, é preciso atenção 

redobrada com documentações 

como o Radar, sistema da Receita 

Federal que permite que empre-

sas possam importar e exportar. 

“A empresa também precisa estar 

ciente das competências envolvi-

das para a exportação: Marketing/

Vendas, Design, Financeiro e Pro-

dução. É importante não iniciar 

esse trabalho sem verificar capa-

cidade de pagamento do importa-

dor, a questão cambial, exigências 

de garantias, entre outros aspec-

tos”, acrescentou o especialista.

Inteligência

A Inteligência de Mercado é outra 

ferramenta fundamental para o su-

cesso no mercado internacional. A 

apresentação do tema foi realiza-

da pela economista e responsável 

pela área de Inteligência da Abical-

çados, Priscila Linck. Segundo ela, 

o mecanismo fornece elementos, 

por meio do cruzamento de dados 

e mais de 90 variáveis num históri-

co de cinco anos, para seleção de 

mercados. Os aspectos levados em 

consideração pela Inteligência são: 

comércio exterior do país; expor-

tações brasileiras para o país pes-

quisado; análise da concorrência 

local; facilidade de acesso (logísti-

ca); questões macroeconômicas; 

consumo interno de calçados; 

capacidade de pagamento (é pre-

ciso analisar o nível de reservas in-

ternacionais do país em questão); 

barreiras tarifárias e não tarifárias; 

impostos de importação; demo-

grafia; preço médio do calçado im-

portado; entre outros. 

Segundo Priscila, as informa-

ções levantadas pela Inteligência 

da Abicalçados são essenciais 

para uma maior assertividade 

nos negócios internacionais. “O 

objetivo é auxiliar as empresas 

nas tomadas de decisões, redu-

ção de custos e tempo de pro-

cesso, entre outros”, disse.  O ser-

viço é exclusivo para empresas 

associadas da Abicalçados. Saiba 

mais: http://bit.ly/2hC0cbp. 

Falaram ainda no Workshop 

o gerente de vendas da UPS no 

Brasil, Fernando Peixeiro; Pedro 

Reisdorfer, do Grupo Exicon/South 

Service Trading; e Maurício Garcia, 

do Programa de Qualificação para 

Exportação (PEIEX), programa da 

Apex-Brasil desenvolvido em par-

ceria com entidades acadêmicas 

brasileiras. O Workshop de Expor-

tação foi realizado pela Abicalça-

dos e contou o patrocínio da UPS 

e apoio da Inovee Consultoria.

http://bit.ly/2hC0cbp.
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EXPORTAÇÕES
PRINCIPAIS ORIGENS
*TRÊS PRIMEIROS ESTADOS DO RANKING E O TOTAL DO PERÍODO

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - AGO 2016: US$ 276,6 MILHÕES

  JAN - AGO 2017: US$ 300,5 MILHÕES

VARIAÇÃO:  8,6%

CE
CEARÁ

JAN - AGO 2016: US$ 159,4 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 167,85 MILHÕES

VARIAÇÃO: 5,3%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - AGO 2016: US$ 72,1 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 78,76 MILHÕES

VARIAÇÃO: 9,2%

VARIAÇÃO: 13,2% 

JAN - AGO 2016:
 US$ 699,47 MILHÕES US$ $ 617,72 MILHÕES

JAN - AGO 2017:

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

VIETNÃ
JAN - AGO 2016: US$ 126,6 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 127,46 MILHÕES

VARIAÇÃO: 0,7%

INDONÉSIA
JAN - AGO 2016: US$ 47,3 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 44,57 MILHÕES

VARIAÇÃO: -5,8%

CHINA

TOTAL

JAN - AGO 2016: US$ 27,54 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 21,4 MILHÕES

VARIAÇÃO: -22,3%

VARIAÇÃO: 0,3%  

JAN - AGO 2016:
 US$ 229,94 MILHÕES US$ 230,56 MILHÕES

JAN - AGO 2017:
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CEARÁ
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VARIAÇÃO: 5,3%
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SÃO PAULO

TOTAL

JAN - AGO 2016: US$ 72,1 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 78,76 MILHÕES

VARIAÇÃO: 9,2%

VARIAÇÃO: 13,2% 

JAN - AGO 2016:
 US$ 699,47 MILHÕES US$ $ 617,72 MILHÕES

JAN - AGO 2017:

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

VIETNÃ
JAN - AGO 2016: US$ 126,6 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 127,46 MILHÕES

VARIAÇÃO: 0,7%

INDONÉSIA
JAN - AGO 2016: US$ 47,3 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 44,57 MILHÕES

VARIAÇÃO: -5,8%

CHINA

TOTAL

JAN - AGO 2016: US$ 27,54 MILHÕES

JAN - AGO 2017: US$ 21,4 MILHÕES

VARIAÇÃO: -22,3%

VARIAÇÃO: 0,3%  

JAN - AGO 2016:
 US$ 229,94 MILHÕES US$ 230,56 MILHÕES

JAN - AGO 2017:

BIBI ABRE LOJA NO PERU E 
INICIA EXPANSÃO INTERNACIONAL

Calçados verde-amarelos 
mais caros no exterior
A oscilação do câmbio, especialmente 

com a valorização do real sobre o dólar - 

o que aumenta o preço do calçado verde-

-amarelo no exterior – tem causado efei-

tos negativos nos embarques. Conforme 

estatísticas elaboradas pela Abicalçados, 

em agosto foram embarcados 9,5 milhões 

de pares para o exterior, 4,4% menos do 

que no mesmo mês do ano passado. Já 

em receita, o número fechou em 91,3 mi-

lhões, com um incremento de 4,2%. No 

acumulado dos oito meses do ano, os cal-

çadistas somaram 77 milhões de pares ex-

portados, o que gerou US$ 699,47 milhões 

em divisas, altas de 0,5% em volume e de 

13,2% em dólares no comparativo com 

igual ínterim de 2016.

Para a Abicalçados, o número que 

determina assertivamente a performance 

nas exportações é o volume embarcado, 

já que o valor oscila de acordo com o 

câmbio. “Os custos das empresas são em 

reais, moeda forte. O câmbio, neste mo-

mento, está prejudicando os embarques, 

pois nosso produto está cerca de 10% 

mais caro do que no mesmo período do 

ano passado, inibindo os compradores in-

ternacionais”, explica o presidente-execu-

tivo da Abicalçados, Heitor Klein.

Os Estados Unidos, que respondem 

por quase 25% do total gerado com em-

barques de calçados brasileiros, vêm en-

colhendo suas compras a cada mês. Entre 

janeiro e agosto, os norte-americanos  im-

portaram 6,8 milhões de pares brasileiros, 

que geraram US$ 124,7 milhões, quedas de 

14,6% em volume e de 11,4% em receita no 

comparativo com igual período de 2016.

O segundo maior importador de cal-

çados brasileiros segue sendo a Argenti-

na. Entre janeiro e agosto os hermanos 

consumiram 6,73 milhões de pares verde-

-amarelos, pelos quais foram pagos US$ 

93,66 milhões, altas de 11,7% em volume e 

de 39% em dólares gerados.

O terceiro maior comprador do pe-

ríodo foi o Paraguai, que importou 9,28 

milhões de pares por US$ 52,26 milhões, 

queda de 4,8% em volume e alta de 86,4% 

em receita no comparativo com 2016.

Importações

Entre janeiro e agosto, entraram no Brasil 

16,63 milhões de pares pelos quais foram 

pagos US$ 230 milhões, alta de 3,7% em 

volume e queda de 0,3% em dólares no 

comparativo com igual ínterim de 2016.  

Em partes de calçados – cabedais, 

palmilhas, solas, saltos etc – o Brasil im-

portou o equivalente a US$ 27 milhões no 

período, queda de 9% em relação a 2016. 

As principais origens foram China, Vietnã 

e Paraguai.

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

A Calçados Bibi, anuncia o início da 

expansão internacional na Améri-

ca Latina. A primeira loja Bibi no exte-

rior foi inaugurada dia 10 de setembro, 

no Shopping Mall del Sur, na cidade de 

Lima, no Peru. Com 97 unidades, sendo 

20 delas próprias e uma internacional, 

a marca também exporta produtos para 

o comércio multimarcas de mais de 70 

países. “A inauguração dessa loja marca 

uma nova fase da Bibi no exterior. De 

acordo com a aceitação e bons resul-

tados, analisamos implantar mais cinco 

lojas no Peru até 2019. Outro país que 

está em nossos planos para receber um 

quiosque da Bibi é a Costa Rica. Tal ope-

ração dará espaço para o ingresso de 

outros espaços físicos na região. Além 

disso, a Bibi já está prospectando a im-

plantação de unidades na Argentina e 

no Chile, e trabalhando com parceiros 

visando à expansão da franquia para 

Colômbia, Equador e Bolívia”, afirma 

a diretora de franquias da Bibi, Andrea 

Kohlrausch. 

No varejo brasileiro, um dos seto-

res que mais cresceu nos últimos meses 

foi o de Moda, Calçados e Artigos Es-

portivos. A Bibi, por exemplo, teve um 

aumento de 29% na receita do primeiro 

semestre do ano. A marca de calçados, 

com mais de 68 anos no mercado, espe-

ra fechar o ano com 110 lojas em ope-

ração e R$ 117 milhões em faturamento. 

Dados preliminares divulgados pelo 
MDIC apontam que, em setembro, 
foram embarcados 11,5 milhões de 

pares, 10% a mais do que no mesmo 
mês do ano passado. O volume gerou 

US$ 97,1 milhões, número 14,7%  
superior ao registro do mês nove de 

2016. No acumulado de janeiro a 
setembro, os calçadistas brasileiros já 
embarcaram 88,4 milhões de pares, 
1,7% mais do que no mesmo período 

do ano passado, o que gerou US$ 
796,6 milhões, 13,4% mais do que no 

mesmo ínterim de 2016. 
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MODAENTREVISTA

INDÚSTRIA PRECISA ADOTAR 
UMA MUDANÇA DE MINDSET

O entrevistado desta edição do Abinforma é o 

empreendedor e consultor Gustavo Campos. 

Criador do movimento “Ressignificando Vendas”, ele é 

ainda escritor e pesquisador, tendo sido autor de uma 

das maiores pesquisas sobre consumo de calçados fe-

mininas já promovidas no Brasil, a Azimute 720. Nesta 

conversa exclusiva, Campos avalia o estágio atual da 

indústria calçadista no quesito inovação, a importância 

de uma boa gestão do negócio e ainda divulga a sua 

mais nova aventura empreendedora: o Boot Camp, um 

conceito novo – no Brasil – voltado para o treinamento 

de equipes comerciais.  

Abinforma - Do ponto de vista da indústria calçadista, o 

que tem sido feito para gerar a inovação necessária para 

se manter competitiva? 

Gustavo Campos - Vejo que por parte da indústria estão 

sendo feitos esforços individuais, cada um na sua marca. 

Visitei recentemente algumas indústrias e notei que por 

mais que se tenha o material necessário, ainda é preciso 

muito investimento em pessoas. Há um treinamento bási-

co inicial e depois um aprendizado com o colega do lado, 

no dia a dia, no aprender fazendo. No aspecto externo te-

mos equipes comerciais apresentando as coleções, as his-

tórias, argumentando, muitas 

vezes lhe faltando a condição 

de dar as melhores respostas 

ou argumentos. Em todos os 

casos, a inovação deveria ser 

adotar programas contun-

dentes de capacitação pro-

fissional. Além do esforço da 

técnica, isso iria levar a uma 

maior fidelidade, pois o fun-

cionário sabe valorizar quem 

aposta nele. 

Abinforma - Quando fala-

mos em gestores comer-

ciais para a indústria, onde 

estão os maiores proble-

mas identificados? Como 

solucionar? 

Campos - Está na gestão 

propriamente dita. Da mes-

ma forma, foi aprendido um 

formato de gestão e hoje ele 

dá sinais de esgotamento. Há quantos meses você, como 

gestor, não bate metas? Acha que é pelo mercado? Acre-

dito que em grande parte seja por uma gestão antiga e 

ineficiente. Ainda muito baseada no medo e na pressão, e 

menos na técnica e na inteligência. Herdaram, muitas ve-

zes, uma equipe de vendedores antigos, que não se atu-

alizaram e que possuem altas indenizações para serem 

dispensados. A solução para os donos das marcas é pagar 

o preço ano após ano da ineficiência para não pagar o 

custo da indenização. Existe o problema de gestão, que se 

resume ao que o gestor faz no dia a dia com o seu tempo 

para aumentar os resultados da empresa e aqueles pro-

blemas dos gestores que se acham vendedores, que vão 

a campo com o intuito não de desenvolver a sua turma, 

mas sim de cobrir as debilidades da equipe e fazer negó-

cios por eles. 

Abinforma - Além dos resultados comerciais - que po-

dem ser impactado por situações macroeconômicas -, 

existem outras formas de o empresário identificar pro-

blemas de gestão comercial? 

Campos - Existem várias outras formas. Para citar algumas 

temos: gerente que nunca vai a campo para desenvolver 

a sua equipe; gerente que só conhece a realidade da em-

presa no todo, mas não conhece a realidade de cada um 

dos seus vendedores; equipe comercial que não responde 

quando solicitado pela equipe gerencial; muito conflito en-

tre setores também é sinal que algo está fora do eixo; ge-

rente que só culpa as condições econômicas para os seus 

baixos desempenhos; equipe 

comercial que não tem ideias 

novas para resolver os pro-

blemas; equipe sem iniciativa 

etc.  Isso tudo está atrelado a 

uma forma de pensar gestão 

antiga, onde você acha que 

a equipe é fraca, mas é o que 

você tem, sendo tolerados re-

sultados baixos ano após ano.

 

 

Abinforma  - Como contratar 

um bom gestor comercial? O 

que o empresário deve levar 

em consideração? 

Campos - Está ai uma ciên-

cia não praticada nem para 

gestor, nem para equipe co-

mercial de vendas. Um bom 

gestor deve ser selecionado 

como muito cuidado, pois o 

seu trabalho pode impactar 

dezenas de milhões de reais no longo prazo, bem como 

muitas famílias que dependem daqueles empregos. A pri-

meira coisa é a empresa ter 

uma boa ficha de cargo. Nela 

são destacados o que ser quer 

do profissional e deve acom-

panhar toda a sua vida profis-

sional na empresa, buscando 

a cada dia aproximar o fun-

cionário daquele profissional 

ideal. Durante um longo pro-

cesso de seleção, devemos ter 

cuidado de medir com entre-

vistas múltiplas e dinâmicas 

se o gerente possui potencial, 

fit e competência atual. Po-

tencial é o contrário de olhar 

currículo. É você detectar se 

ele possui qualidades para se-

rem ampliadas por você e que 

irão contribuir de uma forma 

a multiplicar o investimento 

feito nele. É olhar mais para o 

futuro do que o passado (cur-

rículo). Fit é como o candidato 

se encaixa com a empresa, ou seja, como o seu compor-

tamento e cultura combinam com a existente. Um geren-

te começará a dar resultados para a empresa entre 10 e 18 

meses, dependendo da complexidade do setor e da marca. 

Isso se tiver na mão autoridade e conhecimento para imple-

mentar a gestão moderna e eficaz já comentada.

 

Abinforma - Você está promovendo o Boot Camp. Como 

vai funcionar? Qual é o público-alvo? Por que o profis-

sional da área comercial deveria fazê-lo? 

Campos - Não tem treinamento de gestão de equipe co-

mercial assim no Brasil. Trouxe o modelo de fora do país 

e o desenvolvi com uma equipe por mais de dois anos. 

O Boot Camp é um treinamento imersivo, com foco na 

preparação intensiva das competências e habilidades do 

Gestor Comercial. Para o treinamento é usado um con-

junto de métodos e técnicas eficazes de gestão, com pro-

funda sustentação teórica e grande comprovação prática. 

O curso tem a duração de cinco dias. Durante esse perío-

do serão 17 módulos de aula teórico-práticas, nas quais os 

alunos desenvolverão as competências necessárias para 

um líder de vendas do futuro. Além desses 17 módulos, 

os participantes receberão seis Aulas Magnas ministradas 

por profissionais reconhecidos pelo mercado. Serão mais 

de 40h de treinamento focado. O curso inicia dia 8 de no-

vembro, com um welcome drink às 18h, e encerra no dia 

12 de novembro às 15h. No site temos mais informações: 

www.bootcampdevendas.com.br. 

Abinforma - Aproveitando a tua expertise no mercado 

calçadista, como vê a atual situação da indústria? 

Campos - Em recuperação de suas frágeis marcas e em 

construção de um novo mindset de operação. Acredito 

que já entenderam que é uma mudança de era e não uma 

era de mudanças. Penso em uns bons dez anos de evo-

lução mercantil e mercadológica para todos. O que não 

pode acontecer é aos primeiros sinais positivos, querer 

adotar os velhos hábitos. 

Abinforma -  Existe algum nicho de mercado que a 

indústria deveria prestar mais atenção? 

Campos - Não há dúvida que o consumidor está cada vez 

mais consciente do bem para o planeta e para a socie-

dade, bem como mais tolerante com diversos temas das 

opções humanas. Acho que as empresas devem expres-

sar sua posição em um nicho, mas não fazer apostas se 

realmente não acreditarem nela. Essa verdade de merca-

do está também muito valorizada. Se você adotar uma 

tendência social de comportamento meramente para 

uma função comercial, o próprio público irá ser o carras-

co da marca e não irá mais aderir a sua proposta. Acredito 

que as marcas no futuro se-

rão cada vez mais parecidas 

com comunidades, com 

suas causas e rituais. 

Abinforma - Qual o papel 

de entidade representati-

vas do setor, caso da Abi-

calçados, em gerar provo-

cações que conduzam as 

mudanças necessárias? 

 Campos - A Abicalçados e 

outras entidades devem ser 

associações de construção 

deste futuro. Devem provo-

car, incentivar e desafiar o 

setor. Devem estar na ponta 

da tendência, mostrando o 

caminho mais seguro. Todos 

temem algo que nunca fize-

ram ou que não conhecem. 

A partir do conhecimento 

disseminado e das ações de 

envolvimento com o tema, mais pessoas se sentirão enco-

rajadas a participar e adotar a mudança de mindset. 

“ Um bom gestor deve 
ser selecionado com 

muito cuidado, pois o seu 
trabalho pode impactar 
dezenas de milhões de 

reais no longo prazo, bem 
como muitas famílias que 
dependem do emprego”

“Penso em uns bons dez 
anos de evolução mercantil 
e mercadológica para todos. 
O que não pode acontecer é 

aos primeiros sinais positivos, 
querer adotar os velhos 

hábitos a produtividade, pois 
quando uma volta da mesma”


