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PRÊMIO DIREÇÕES 
INSCREVE ATÉ O DIA 28

THEMICAM TERÁ 
69 MARCAS BRASILEIRAS

FÁBRICA CONCEITO, NA FIMEC, 
APRESENTARÁ O SOLA

Evento aconteceu entre os dias 15 e 18 de janeiro, em São Paulo/SP, e contou 
com ações de promoção comercial e de imagem da Abicalçados. Página 3

RESULTADOS DA 
COUROMODA 2018 
APONTAM PARA UM ANO 
MAIS PROMISSOR 
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O Inspiramais Verão 2019, ocorrido em São Paulo/SP entre 

os dias 16 e 17 de janeiro, reuniu importadores e empresários 

da Europa, Ásia e América Latina, que puderam conferir o 

lançamento de mais de 900 materiais para a estação, entre 

componentes, tecidos, estampas, sintéticos, couros, saltos, 

enfeites, aviamentos e outros itens – matérias-primas para 

a indústria de calçados, confecções, componentes, móveis, 

joias e outros setores produtivos, que buscam inspiração 

para o desenvolvimento de suas coleções. Entre as ações 

comerciais, o Projeto Comprador – realizado pela Assintecal 

em parceria com a Apex-Brasil – recebeu 30 compradores 

das principais empresas de moda de Índia, México, Colôm-

bia, Argentina, Peru, Equador e China para negociar com o 

setor de componentes. Foram realizadas mil rodadas de ne-

gócios, o que gerou US$ 3,5 milhões em negócios imediatos. 

MODA CO ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 

EMPRESAS

INSPIRAMAIS GERA 
US$ 3,5 MILHÕES EM 

RODADAS DE NEGÓCIOS

BRAZILIAN FOOTWEAR 
LEVA MARCAS PARA 
EVENTO NOS EUA

As indústrias de calçados brasileiras que apostam na co-

criação para o desenvolvimento de produtos diferenciados 

têm até o próximo dia 2 de abril para confirmar participa-

ção na plataforma Moda Co. Criada em 2015 pela Abicalça-

dos, com o objetivo de aproximar as empresas da criativi-

dade 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. A oportunidade é ex-

clusiva para empresas associadas da entidade calçadista 

e o investimento é de R$ 2.900 por marca. O lançamento 

dos desafios para os mais de dois mil designers cadastrados 

será  no dia 9 de abril. Todo o processo é realizado on-line, 

na própria plataforma, com publicação dos desafios e das 

propostas. Saiba mais em www.modaco.cc. 

O Brazilian Footwear, mantido pela Abicalçados em par-

ceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exporta-

ções e Investimentos (Apex-Brasil), leva duas empresas 

para participar do Guest Designers, evento desenvolvido 

pelo renomado Showroom Seven. O evento, que aconte-

ce em Nova Iorque entre os dias 6 e 8 de fevereiro, bus-

ca revelar novos e talentosos designers para o mercado 

norte-americano e é visitado tanto por compradores de 

grandes lojas de departamento como também por bouti-

ques. A analista de Promoção Comercial da Abicalçados 

Ruisa Korndorfer Scheffel, ressalta que trata-se da primeira 

participação de marcas nacionais no evento norte-ame-

ricano. Nesta edição, o Guest Designers apresentará cole-

ções de outono-inverno. Participam do evento, por meio 

do Brazilian Footwear, as marcas Vicenza e Miti Shoes. 
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“A Couromoda, 
que abriu 
o ano para 

o setor 
calçadista, 
foi positiva. 
Corredores 

lotados 
denotaram a 
melhor feira 
dos últimos 
quatro anos”

A perspectiva para 2018 é de melhoria ante 2017. Não que o 

fato represente um grande avanço, pois a base comparativa é 

fraca, aliás, uma das piores dos últimos anos. Com uma gran-

de crise política afetando quase que diariamente a economia, 

tivemos um ano de muitos percalços, sobretudo no mercado 

interno. Com um quadro nebuloso, de perda de confiança e 

aumento do desemprego, o consumidor puxou o freio e a de-

manda caiu a níveis históricos, algo que começou a mudar 

somente no último trimestre daquele ano. Como o mercado 

doméstico absorve mais de 85% da produção de calçados, a 

leve recuperação nos embarques – de 1,2% em volume – não 

foi suficiente para uma análise positiva. Mesmo assim, ainda 

logramos um aumento de quase 3% na produção, conforme 

índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o que demonstra o potencial de adaptação às dificuldades do 

nosso segmento produtivo.

Já este ano começou mais promissor. Apesar das turbu-

lências que podem ser causadas em um ano eleitoral e com 

a Copa do Mundo, o que acaba diminuindo os dias úteis para 

o varejo, as perspectivas já são mais positivas. 

A Couromoda, que abriu o ano para o setor calçadista, 

foi positiva. Corredores lotados denotaram a melhor feira 

dos últimos quatro anos. A Associação Brasileira dos Lojis-

tas de Calçados e Artefatos (Ablac) projeta um crescimento 

entre 3% e 3,5% nas vendas domésticas de calçados ao lon-

go de 2018, uma projeção que a entidade mesmo admite 

ser conservadora pelo fato de termos menos dias úteis ao 

longo do ano.  Para os produtores de calçados, a previsão 

soa como música, pois como já colocado, mais de 85% da 

nossa produção, algo em torno de 950 milhões de pares 

por ano, é absorvida por este público.

Para confirmar que a roda voltou a girar em 2018, 

também tivemos ótimos indícios no Inspiramais, evento 

de moda da indústria de base do setor calçadista. Ora, se 

os calçadistas estavam lá, em busca de negócios, é sinal 

de que existe a perspectiva de uma melhora na produ-

ção. Não seremos irresponsáveis, enquanto entidade re-

presentante do setor calçadista nacional, para apontar 

um número fechado, pois tratamos de realidade e não de 

sonhos ou expectativas de empresas. O quadro é sempre 

muito díspar e depende, sobretudo, das estratégias indivi-

duais de cada uma delas. Esperamos, sim, crescer e, mais 

do que isso, crescer de uma maneira sustentável, o que 

só irá ocorrer se fizermos a “lição de casa”, investindo em 

ferramentas que melhorem a competitividade da indústria 

no intramuros.

Heitor Klein
Presidente-executivo da 
Abicalçados

Um ano que começa promissor

EDITORIAL

ABI NA MÍDIA

Produção de calçados 

sobe 3% e deve ao 

menos repetir resultado 

em 2018

O setor calçadista espe-

ra ao menos repetir o 

ritmo de crescimento da 

produção observado em 

2017, de 3%, para este 

ano, afirmou o presiden-

te da Abicalçados, Heitor 

Klein. “Já ocorreu uma 

leve inflexão da curva 

[de produção], com um 

crescimento em 2017. 

Isso nos anima para que 

em 2018 possamos ter 

uma expansão mais ex-

pressiva”, afirmou Klein, 

nesta terça-feira (16), em 

entrevista a jornalistas 

na Couromoda. Para 

ele, é possível ainda que 

ocorra ao longo de 2018 

uma alta das impor-

tações, pelo possível 

aumento da demanda 

por bens de consumo. 

Exportação de calçado é a 

maior desde 2013

A indústria calçadista 

brasileira teve em 2017 a 

maior receita das exporta-

ções do setor desde 2013. 

As fábricas gaúchas lide-

raram os embarques dos 

produtos no ano passado. 

Dados divulgados ontem 

pela Abicalçados apontam 

que foram enviados ao 

exterior 127,13 milhões de 

pares gerando US$ 1,09 

bilhão em divisas, 9,3% aci-

ma do fluxo de 2016 que 

ficou em US$ 997,9 mi-

lhões. Foram 127,1 milhões 

de pares no ano passado, 

ante 125,6 milhões em 

2016, avanço de 1,2%. Em 

2013, maior montante an-

tes dos anos da recessão 

recente da economia do 

País, a cifra do comércio 

do setor havia somando 

US$ 1,095 bilhão. 

Após acerto das bananas, 

Equador para de barrar 

calçado brasileiro

A Associação Brasileira 

das Indústrias de Calçados 

comemora o destravamen-

to das relações comerciais 

do setor com o Equador. 

Há quatro meses, o país 

estava restringindo as 

importações de calçados 

brasileiros. Argumentando 

dúvida sobre a classifica-

ção de origem, cobrava 

sobretaxa de 10% mais US$ 

6 por par. - Na realidade, se 

tratava de uma retaliação 

em função de um proble-

ma comercial relativo às 

bananas equatorianas, que 

estavam sendo barradas 

por questões sanitárias - diz 

o presidente-executivo da 

Abicalçados, Heitor Klein. 

Prêmio Direções integra es-

tratégia da Abicalçados para 

apoiar internacionalização 

de empresas

Com a competitividade 

prejudicada pelo alto custo 

de produção e as constan-

tes oscilações cambiais, 

o setor calçadista tem 

buscado fazer a “lição de 

casa” apostando em ferra-

mentas que garantam uma 

competição internacional 

não apenas no preço, mas 

também na qualidade dos 

produtos e na assertivida-

de das ações. Foi com o 

objetivo de incentivar as 

melhores práticas para a 

expansão além-fronteiras 

que a Abicalçados criou, 

em 2013, o Prêmio Dire-

ções, que além de premiar 

as melhores práticas em 

marketing, gestão industrial, 

design e sustentabilidade, 

os melhores trabalhos de 

internacionalização.

10 de Janeiro de 2018
JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA  

05 de Janeiro de 2018
GAÚCHA ZH | GERAL  

17 de Janeiro de 2018
DCI | NEGÓCIOS
P. 5 

15 de Janeiro de 2018
EXPANSÃO RS | GERAL  

19 de Janeiro de 2018
JORNAL NH | NEGÓCIOS 
P. 13 

09 de Janeiro de 2018
COMEX DO BRASIL
GERAL  

Feira reflete otimismo na 

recuperação

Desde a cerimônia de 

abertura da 45ª edição da 

Couromoda, o otimismo 

entre os empresários já 

se fazia presente. Após a 

mostra calçadista, nota-

mos que esse otimismo se 

transformou em um grande 

passo dado pela retomada 

da economia brasileira. Os 

lojistas nacionais que par-

ticiparam dos quatro dias 

da feira não foram simples-

mente para passear pelos 

corredores. Eles fecharam 

negócios e bons negócios 

que são celebrados pelas 

indústrias de calçados, mui-

tas com crescimento no 

comparativo com o desem-

penho do ano passado. [...]  

Para o presidente-executivo 

da Abicalçados, Heitor 

Klein, o crescimento na 

produção de calçados em 

2017 refletiu positivamente 

na feira paulista. 

Automação logística pode 

gerar economia de mais 

de R$ 500 mil por ano

Como parte da estratégia 

de recuperar a combalida 

competitividade da indús-

tria calçadista brasileira, 

prejudicada sobretudo pelo 

chamado Custo Brasil, mas 

também por problemas 

“intramuros”, a Abicalçados 

vem trabalhando, junto a 

empresas do segmento, 

com o Sistema de Opera-

ções Logísticas Automati-

zadas (Sola). A metodologia 

será apresentada na Fábrica 

Conceito durante a 42ª 

edição da Feira Internacio-

nal de Couros, Produtos 

Químicos, Componentes, 

Máquinas e Equipamentos 

para Calçados e Curtumes 

(Fimec), que acontece em 

Novo Hamburgo entre os 

dias 6 e 8 de março. 

Negócios
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Setor busca ampliar receita internacional perdida nos últimos anos, apostando em mercados
onde já atua; participação das exportações dentro da atividade fabril no País está entre 10% e 12%

Produção de calçados sobe 3% e deve
ao menos repetir resultado em 2018
M A N U FAT U R A

Rodrigo Petry
São Paulo
r o d r i g o p e t r y@ d c i . c o m . b r

� O setor calçadista espera ao
menos repetir o ritmo de cres-
cimento da produção obser-
vado em 2017, de 3%, para este
ano, afirmou o presidente da
Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abical-
çados), Heitor Klein.

“Já ocorreu uma leve infle-
xão da curva [de produção],
com um crescimento em
2017. Isso nos anima para
que em 2018 possamos ter
uma expansão mais expressi-
v a”, afirmou Klein, nesta ter-
ça-feira (16), em entrevista a
jornalistas na Couromoda.

O executivo destacou que,
diante do elevado número de
feriados e de eventos como
as eleições e a Copa do Mun-
do, que podem prejudicar a
demanda por calçados e,
consequentemente, da pro-
dução, é preciso “adotar uma
certa cautela” em relação à
recuperação do setor.

Para ele, é possível ainda
que ocorra ao longo de 2018
uma alta das importações,
pelo possível aumento da de-
manda por bens de consumo.
“Hoje, a taxa de câmbio está

mais favorável às importa-
ções. Pela estrutura de custos
que temos, do lado de fora
das fábricas, o câmbio ideal
seria de R$ 3,45”, completou.

Os resultados consolidados

serão divulgados entre março e
abril, mas Klein projeta que o
faturamento de 2017 fique
“igual ou pouco abaixo” do re-
gistrado um ano antes.

Os dados do setor apontam
que a produção física, em
2016, totalizou 954 milhões de
pares, o que significou uma al-
ta de 1,3% sobre 2015. Esse
montante coloca o Brasil como
o quarto maior produtor global
de sapatos, atrás apenas da
China, Índia e Vietnã.

Expor tação
No lado das exportações, os
embarques no ano passado so-
maram 127,13 milhões de pa-
res, resultando numa receita

a t u a m o s”, disse. Segundo o di-
rigente, o nível de ociosidade
da indústria deve ter encerra-
do 2017 entre 18% e 22%, re-
presentando um “leve declí-
n i o” frente um ano antes.

Va r e j o
Segundo o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Lojistas
de Calçados e Artefatos
(Ablac), Marcone Tavares, o fa-
turamento no comércio calça-
dista subiu 4,9% no ano passa-
do, mesmo com uma queda de
8,7% no volume comercializa-
do. Isso foi resultado, disse ele,
do aumento de 12,7% do valor
médio dos pares de calçados
vendidos no varejo.

“Houve uma queda no fluxo
de clientes, mas observamos
uma característica em 2017: o
consumidor entrou nas lojas
mais decidido, consciente do
que precisava comprar, geran-
do uma menor compra por
i m p u l s o”, afirma.

Sobre 2018, a projeção da
Ablac é de um faturamento 3%
maior, porém caso as “re f o r -
m a s” no Congresso avancem,
este patamar pode ser maior.

Na Invoice Calçados, que
atua com a linha social e ca-
sual feminina com salto, a ex-
pectativa é de uma expansão
de até 10% em 2018. Segundo
o gerente comercial da empre-
sa, Aderson Lara, no ano pas-
sado a produção já havia cres-
cido 8%. “Tivemos um final de
ano muito bom, em novembro
e dezembro, no comércio de
sapatos. Isso sinaliza um bom
resultado em 2018”, diz.

Petrobras bate novo recorde em 2017

PETRÓLEO E GÁS

Juliana Estigarríbia
São Paulo
julianae@dci.com.br

� A Petrobras bateu novo re-
corde de produção de petróleo
em 2017 pelo quarto ano con-
secutivo, informou a compa-
nhia nesta terça-feira (16). Ao
longo do ano passado, o volu-
me produzido atingiu 2,15 mi-
lhões de barris por dia (bpd).

O resultado equivale a um
aumento de 0,4% sobre 2016,
destacou a Petrobras em co-
municado. Já a produção
própria de gás natural da
companhia atingiu, em 2017,
volume inédito de 79,6 mi-
lhões de metros cúbicos por
dia (m³/d), salientou.

Diante desse desempenho,
a produção total no País al-
cançou 2,65 milhões de bar-
ris de óleo equivalente por
dia (boed), alta de 0,9% em
relação a 2016. Essa marca,
informou a petroleira, tam-
bém constitui um novo re-
corde para a Petrobras.

O desempenho ocorre em
um momento em que a com-
panhia concentra todos os

esforços e investimentos no
setor de exploração e produ-
ção, com redução do foco em
refino e distribuição de com-
bustíveis (d ow n s t re a m ).

P r é - sa l
A Petrobras também informou
que a média anual da produ-
ção operada – que abrange a
parcela da Petrobras e seus
parceiros – na camada pré-sal,
em 2017, foi a maior da histó-
ria da companhia, com a mar-
ca de 1,29 milhão de bpd. Esse
volume supera a produção de
2016 em 26%. “Contribuiu para
esse resultado o crescimento

da produção nos campos de
Lula e Lapa, ambos localizados
no pré-sal da Bacia de Santos”,
detalhou a companhia em co-
municado. “Outro fator impor-
tante foi o início de produção
do FPSO Pioneiro de Libra, que
opera no campo de Mero”,
complementou.

O índice de aproveitamento
de gás da Petrobras no Brasil
também alcançou recorde em
2017, chegando ao patamar de
96,5%. “Esse resultado é conse-
quência dos avanços obtidos,
nos últimos anos, pelo Progra-
ma de Otimização do Aprovei-
tamento de Gás”, relata.

Ociosidade da indústria em 2017 ficou levemente menor frente a 2016

U s i m i n as
aplica novo
r e a j u st e

SIDERURGIA

� A Usiminas comunicou dis-
tribuidores de aços planos do
País sobre aumento de 13%
dos preços de todos os seus
produtos a partir de sexta-fei-
ra (19), acompanhando rea-
justes recentes anunciados
por concorrentes.

Segundo fonte do mercado
siderúrgico, o reajuste da Usi-
minas ocorre após altas de
12% promovidas pela CSN e
ArcelorMittal Brasil no início
do mês. Procurada, a Usimi-
nas não comentou o assunto.

Os reajustes acontecem
enquanto siderúrgicas ele-
vam em mais de 20% os pre-
ços em contratos de longo
prazo com montadoras de
veículos, que projetam novo
avanço de vendas no merca-
do interno neste ano. No iní-
cio do mês, a CSN informou
que fechou acordo para ele-
var em 23% o preço do aço
para montadoras. Além disso,
a empresa aplicou reajuste
para clientes industriais em
18% a 23%. /Re u t e r s

de US$ 1,09 bilhão, desempe-
nho 9,3% superior ao reporta-
do em 2016 – o melhor desde
2013, quando totalizou US$
1,095 bilhão. Em termos de vo-
lumes, porém, houve alta de
1,2%. Segundo a Abicalçados,
o crescimento num ritmo su-
perior aos valores exportados
se explica pela variação do
preço médio do calçado, que
subiu quase US$ 2 no período.

Klein destacou que, embora
o Brasil tenha elevado de 100
para 150 o total de países com-
pradores nos últimos anos, as
vendas caíram, pois já chega-
ram a US$ 2 bilhões. “Te m o s
uma obrigação de tentar reto-
mar os volumes conquistados

no passado. Nossos produtos
têm receptividade no mercado
internacional, existe demanda,
mas estamos sendo incompe-
tentes em alcançar esses mer-
c a d o s”, disse, em referência
aos problemas estruturais que
prejudicam as exportações do
setor, como logística, carga tri-
butária, custos trabalhistas e
excesso de regulamentação.

Do total da produção local,
cerca de 10% a 12% são desti-
nados ao mercado externo, an-
te 25% do que já atingiu no
passado. “Queremos atender
bem a demanda doméstica,
mas buscamos também am-
pliar nossa presença no exte-
rior, em mercados onde já

ESTADÃO CONTEÚDO

Brent pode
atingir média
de US$ 62

CENÁRIO

� Os preços do petróleo po-
dem superar projeções nos
próximos meses, devido a uma
crescente demanda e a um for-
te compromisso da Organiza-
ção dos Países Exportadores
de Petróleo (Opep) com seus
cortes de produção, afirmou o
Goldman Sachs nesta ter-
ça-feira (16).

O banco de investimento
estimou em suas previsões
que o Brent e o petróleo WTI
devem ter um preço médio
de US$ 62 e US$ 57,5 por bar-
ril em 2018, respectivamente.

Os preços do Brent conso-
lidaram ganhos recentes e es-
tão ao redor dos US$ 70, um
nível não visto desde a dra-
mática derrocada do merca-
do de petróleo em 2014.

Aos preços atuais, a curva
futura está bem acima dos
custos marginais em diversas
regiões, o que deve levar a
uma gradual alta na fixação
de cotações por produtores e
nas atividades de perfuração,
disse o banco. /Re u t e r s

AGÊNCIA PETROBRAS

A média anual de produção na camada pré-sal foi a maior da história

�SOBE

�DE SCE

� A volta do crescimento da
produção em 2017 melhorou as
expectativas do setor para este
ano, após as retrações dos
últimos anos. O setor espera
ainda ampliar a quantidade
exportada para os mercados
internacionais já consolidados.

� Apesar do maior otimismo, há
cautela sobre o ritmo de
crescimento da produção, em
razão dos feriados, Copa do
Mundo e eleições, que podem
impactar a demanda. Além
disso, a taxa de câmbio pode
incentivar as importações.
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A 45ª edição da Couromoda, fei-

ra calçadista que lançou mais 

de duas mil coleções de calçados e 

acessórios para a temporada de ou-

tono-inverno nos pavilhões do Expo 

Center Norte, em São Paulo/SP, entre 

15 e 18 de janeiro, refletiu o otimismo 

de uma retomada da economia bra-

sileira. Com uma demanda interna 

crescente, a mostra paulista foi a me-

lhor dos últimos quatro anos, confor-

me a promotora do evento.

O presidente-executivo da Abi-

calçados, Heitor Klein, destaca que o 

crescimento na produção de calçados 

registrada ao longo de 2017, na casa de 

3%, impulsionada pela retomada da 

demanda doméstica e pelas exporta-

ções de calçados, refletiu positivamen-

te na feira paulista. “A movimentação 

nesses quatro dias foi superior a do 

ano passado, com negócios efetiva-

dos, o que aponta para um ano de 

retomada do setor”, avalia o executivo. 

Já o diretor geral da feira, Je-

ferson Santos, ressalta a visitação de 

importantes compradores brasileiros 

e da América Latina. “Tivemos um in-

cremento entre 8% e 10% na visitação 

de lojistas, o que é muito relevante e 

já pode indicar um ano mais positivo 

para o setor”, comenta. Segundo ele, 

foram mais de dois mil compradores 

internacionais, a maior parte deles da 

América Latina, que fecharam negó-

cios mesmo com o calçado brasileiro 

tendo um preço mais elevado em 

função do câmbio. 

O presidente da Bibi, Marlin Kohl-

rausch, destaca que a feira foi “muito 

superior a do ano passado”, com lojis-

tas mais otimistas para o ano, o que 

gerou uma maior ordem de pedidos 

no estande. “Acreditamos na recupe-

ração da economia ao longo de 2018, 

com um crescimento do PIB entre 

3% e 4%, incremento que deve vir, 

sobretudo, pelo aumento progressivo 

do consumo”, projeta o empresário. A 

Bibi, que tem uma produção anual de 

2,6 milhões de pares, dos quais 20% 

são exportados principalmente para a 

América Latina e Ásia, tem a projeção 

de crescer entre 10% e 12% em 2018. 

Micro e pequenas empresas se destacam

Santos aponta também para a pre-

sença maciça de micro e pequenas 

empresas de calçados, que repre-

sentaram quase 40% do total de 

expositores. “Isso demonstra bem 

a importância do trabalho das en-

tidades do setor, especialmente do 

Sebrae”, avalia. Para o dirigente, o su-

cesso da Couromoda 2018 deve ser 

dividido entre todos os agentes en-

volvidos, especialmente as empre-

sas, que estão sabendo se adaptar 

à nova realidade do mercado, com 

um novo posicionamento de marca 

impulsionada pelas mudanças no 

comportamento de consumo. “As 

empresas que estão fazendo essa 

lição de casa estão colhendo suces-

so. Essa foi a melhor Couromoda 

dos últimos quatro anos, pois além 

dos negócios gerados, mostrou o 

aperfeiçoamento dos expositores, 

cada vez mais adaptados e inova-

dores em busca de um consumidor 

mais consciente”, acrescenta Santos, 

que, embora sem números conso-

lidados, aponta para uma visitação 

de cerca de 30 mil pessoas ao longo 

dos quatro dias de evento. “Mais de 

60% do espaço expositivo também 

já foi renovado para a próxima edi-

ção”, conclui. 

A Invoice é uma das pequenas 

empresas que tiveram na Couro-

moda uma mola propulsora de 

crescimento. Fundada em 2012, 

desde 2013 a empresa participa da 

feira paulista. “Até 2015 participa-

mos em estande coletivo e a partir 

de lá, pelo aumento das necessida-

des de atendimento aos clientes, 

passamos a ter estande próprio”, 

conta o gerente comercial da em-

presa, Aderson Lara. Embora tendo 

registrado uma visitação menor do 

que a do que ano passado, Lara res-

salta que os compradores estavam 

focados no fechamento de pedi-

dos. “Quem veio, veio para com-

prar”, avalia. Com uma capacidade 

produtiva de 2,5 mil pares diários, 

a Invoice tem uma expectativa de 

crescer 8% ao longo de 2018, au-

mentando a fatia de exportação 

dos atuais 10% para 15%. 

Abicalçados na mostra

A Abicalçados, como de praxe, par-

ticipou da Couromoda com ações 

de promoção comercial e de ima-

gem, além de indicar palestrantes 

para o Fórum Couromoda (leia na 

página 4). O Projeto Comprador Vip 

trouxe compradores da Calzado 

Sibony e da JCT Empresarial, am-

bos da Colômbia. “Os compradores 

destacaram o desenho original, o 

conforto e o conceito de marca dos 

calçados brasileiros”, avalia a analis-

ta de Promoção Comercial da Abi-

calçados, Paola Pontin. 

Além da ação com importa-

dores, a Abicalçados promoveu o 

Projeto Imagem, que nesta edição 

trouxe para a mostra 11 jornalistas 

estrangeiros de alguns do prin-

cipais veículos segmentados do 

mundo. Circularam pela mostra, 

profissionais da CueroAmerica e 

Serma, da Argentina; Style Ameri-

ca, ADN e Publimetro, da Colôm-

bia; Global Fashion, da Espanha;  

Chausser, da França; Moda Pelle 

e Edizioni AF, da Itália;  Fashion 

Trend, da China; e Sourcing Jour-

nal, dos Estados Unidos. “Nos pró-

ximos meses, os jornalistas publi-

carão artigos e reportagens sobre 

o calçado brasileiro, promovendo 

o nosso produto além-fronteiras”, 

comenta a coordenadora de Pro-

moção de Imagem da Abicalça-

dos, Alice Rodrigues. 

Ambos os projetos foram via-

bilizados no âmbito do Brazilian 

Footwear, programa de apoio às 

exportações de calçados mantido 

pela Abicalçados em parceria com 

a Apex-Brasil.

A próxima Couromoda ocor-

re entre os dias 14 e 17 de janeiro 

de 2019, também no Expo Center 

Norte, em São Paulo/SP.

COUROMODA REFLETE 
OTIMISMO DA RECUPERAÇÃO 
NA ECONOMIA

ESPECIAL

INFORME JURÍDICO
Fazenda condiciona Seguro de Crédito à Expor-

tação à política anticorrupção

O Ministério da Fazenda definiu que o apoio ofi-

cial do Brasil a empresas exportadoras por meio 

do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) está 

condicionado ao atendimento de política de 

conformidade anticorrupção. A decisão está em 

portaria no Diário Oficial da União (DOU) do dia 

17 de janeiro. De acordo com o texto, caberá à 

Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministé-

rio elaborar e executar políticas de conformidade 

anticorrupção, lavagem de dinheiro e financia-

mento ao terrorismo para as operações de co-

mércio exterior que solicitem o SCE e estabelecer 

os procedimentos dessa política de acordo com 

a complexidade da operação.

Construindo a agenda legislativa da indústria 

para 2018

Nos meses de janeiro e fevereiro a Abicalçados 

estará empenhada para, em conjunto com a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), bem 

como Federações Estaduais, construir a Agenda 

Legislativa da Indústria de 2018. A Agenda regis-

trará os conceitos, posicionamentos, estágio de 

tramitação e os temas priorizados pelo setor para 

respaldo das ações de defesa de interesses junto 

ao parlamento.

Após a indicação dos projetos de maior in-

teresse e a posição referente a tais proposições, 

a Assessoria Jurídica da Abicalçados participará, 

nos dias 6 a 7 de fevereiro de 2018, do Seminário 

RedIndústria com o objetivo de definir, a partir das 

priorizações feitas preliminarmente, as proposi-

ções que serão mantidas, bem como incluídas na 

Agenda Legislativa, com lançamento previsto para 

20 de março de 2018.

Retorno das atividades do Congresso

Com o início do ano legislativo marcado para o 

dia 5 deste mês, o Congresso volta aos trabalhos 

na expectativa de votar medidas impactantes 

à economia do País. Dentre as medidas, desta-

cam-se a PEC da Reforma da Previdência (PEC 

287/2016), a qual exige atenção face ao texto em 

que prevê a oneração da receita das exportações, 

no que tange à contribuição previdência sobre a 

receita bruta;

Os líderes apresentaram outras questões a se-

rem debatidas, como a revisão da Reforma Traba-

lhista. O foco da discussão será a Medida Provisó-

ria (MP 808/17) que pretende alterar vários pontos 

da Reforma (Lei 13.467/17) em vigor desde novem-

bro.  É necessário cautela quanto à tramitação da 

medida, visto que o texto que se pretende nova-

mente alterar já havia se adequado a dinâmica do 

mundo moderno e às suas realidades específicas.

O relator da Reforma Tributária, deputado Luiz 

Carlos Hauly, também espera aprová-la ainda no 

primeiro semestre. Ao longo de 2017 a comissão 

discutiu o assunto e Hauly elaborou uma PEC. Os 

principais pontos foram apresentados em agosto. 

Entre outras agendas, mas não menos im-

portante, e que segundo o presidente da Câmara  

precisam avançar, está a desoneração da folha de 

pagamento (PL 8456/17), da qual a Abicalçados 

está trabalhando de forma atenta e cautelosa. O 

consenso entre os parlamentares é o de concen-

trar esforços na agenda legislativa do primeiro se-

mestre visto que as eleições gerais em outubro de 

2018 poderão esfriar o ritmo de votações na Casa 

a partir de agosto.

Suély Muhl

Assessora Jurídica  

suely@abicalcados.com.br

Mostra aconteceu entre os dias 15 e 18 de janeiro, em São Paulo/SP, e contou com ações de promoção comercial e de imagem da Abicalçados

Fórum Couromoda contou com palestrantes convidados pela Abicalçados

Brazilian Footwear promoveu Projeto Comprador Vip com compradores colombianos
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A tímida recuperação registrada na demanda por 

calçados, tanto no mercado interno como inter-

nacional, animou os calçadistas para 2018. Embora o cli-

ma seja de cautela, pois trata-se de um ano com muitos 

feriados e eventos, como Copa do Mundo de futebol e 

eleições, a inadimplência em queda, a inflação, os juros 

baixos e a retomada da confiança por parte do consumi-

dor formam um contexto de projeção positiva. Essa foi a 

tônica da coletiva de imprensa da Abicalçados, realizada 

no dia 16 de janeiro na 45ª edição da Couromoda (leia 

matéria na página 3). 

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor 

Klein, destacou o leve crescimento no varejo ao longo 

de 2017, impulsionado sobretudo pela queda da inflação. 

Segundo ele, o incremento nas vendas internas, embora 

ainda tímidos, foram importantes para que a produção 

de calçados aumentasse cerca de 3% ao longo do ano, 

mas o que “salvou” o setor foram as exportações. “A Abi-

calçados trabalha com duas preocupações quando se 

trata de análise de mercado, a demanda doméstica e o 

impacto da competitividade nas exportações”, comen-

tou. Com isso, o executivo avaliou que o crescimento 

das vendas internacionais no ano passado, de 1,2% em 

pares e de 9,3% em receita em relação a 2016 (127 mi-

lhões de pares por US$ 1,09 bilhão, o melhor resultado 

desde 2013), teve papel determinante para o desempe-

nho do setor calçadista. 

Desafios estruturais

Embora comemorando o resultado de 2017, Klein desta-

cou que os desafios para a indústria ainda são grandes, 

já que esse número ainda está muito aquém de perfor-

mances anteriores – quando o setor gerou quase U$ 2 

bilhões com embarques e conseguiu grandes índices de 

crescimento no varejo.  

Levantando as questões estruturais que afetam di-

retamente o desempenho do segmento, como a alta 

carga tributária e os altos custos logísticos e trabalhistas, 

o executivo ressaltou que a Abicalçados também tem 

trabalhado fortemente com iniciativas que permitam 

uma melhora da competitividade da indústria no “intra-

muros” e que não dependam do poder público.  

Varejo

Também participando da coletiva da Abicalçados, o pre-

sidente da Ablac, Marcone Tavares, ressaltou que, apesar 

da queda de quase 9% no volume de vendas, o vare-

jo brasileiro teve um incremento de 4,9% na receita ao 

longo de 2017. “Os números mostram que o consumidor 

brasileiro está mais consciente, agindo menos por im-

pulso”, frisou, ressaltando que, para 2018, e expectativa é 

de crescimento entre 3% e 3,5%. 

RECUPERAÇÃO, MESMO QUE TÍMIDA,  ANIMA O SETOR

Abicalçados levou palestras para a 45ª Couromoda
A Abicalçados promoveu, durante o Fórum 

Couromoda, evento que trouxe palestras de 

especialistas em diversas áreas para a feira 

calçadista paulista, a exposição de quatro 

professores da ESPM-Sul nas áreas de in-

fluência digital, construção de marcas, gami-

ficação, moda e inovação. As apresentações 

aconteceram nos dias 16 e 17 de janeiro.

Abrindo as palestras propostas pela enti-

dade no Fórum, o professor Rafael Terra falou 

sobre Influenciadores Digitas. Para grande 

público, o palestrante deu dicas de como tra-

balhar com essa nova mídia. “É muito impor-

tante se aliar a um influenciador que tenha 

uma ligação relevante com sua marca e não 

que seja simplesmente famoso”, destacou, 

ressaltando a importância da sinergia entre o 

influenciador e a marca que representa.

O segundo palestrante do dia foi Antônio 

Carlos Rabadan, que discorreu sobre a Cons-

trução de Marcas nas Passarelas, trazendo 

sua expertise no tema e fornecendo dicas so-

bre como as passarelas podem ser utilizadas 

como espaço de construção e divulgação 

das marcas de moda. 

O dia seguinte foi aberto com a palestra 

de Rodrigo Valente, que trouxe o tema Ga-

mificação, com enfoque no treinamento de 

equipes. Segundo ele, o primeiro passo, que 

é a retenção e o gerenciamento da atenção, 

tem melhor eficácia com games que trazem 

um modelo interativo e lúdico para o treina-

mento. O especialista ressaltou que, para a 

prática, existem os jogos analógicos e digi-

tais, e citou cases bem sucedidos de empre-

sas de segmentos variados que utilizaram as 

ferramentas. “Além disso, jogos digitais, por 

exemplo, permitem que as empresas moni-

torem e gerenciem como os colaboradores 

estão se saindo, fornecendo insumos para 

estratégias de treinamento”, destacou.

Encerrando o ciclo promovido pela Abi-

calçados no âmbito do Fórum Couromoda, 

Christian Tudesco falou sobre Inovação, Tec-

nologia e Empreendedorismo. 

Totalmente integrado à área de expo-

sição da Feira, o Fórum Couromoda contou 

com mais de 20 palestras de temas variados.
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A Abicalçados está com inscrições 

abertas para as empresas do setor que 

desejam concorrer na 6ª edição do Prêmio 

Direções. A iniciativa, que reconhece os me-

lhores cases realizados nos anos de 2016 e 

2017 nas categorias Gestão Industrial, Mar-

keting, Internacionalização, Design e Sus-

tentabilidade, além do jornalista responsável 

pela melhor matéria setorial escrita ao lon-

go de 2017, tem inscrições gratuitas no site 

www.premiodirecoes.com.br. 

Segundo o gestor de Projetos da Abi-

calçados, Cristian Schlindwein, a iniciativa 

busca fortalecer a imagem do setor calça-

dista brasileiro, estimulando a competitivi-

dade por meio do reconhecimento de ca-

ses de sucesso nas áreas relacionadas às 

categorias de premiação. “O Prêmio, mais 

uma vez, irá gerar referências positivas 

para o desenvolvimento da indústria cal-

çadista brasileira. No mundo contemporâ-

neo, a concorrência deve coexistir com a 

sinergia de esforços para um bem maior, 

que é o desenvolvimento da cadeia e do 

País”, comenta o gestor.  

Neste ano, a festa de premiação, marcada 

para o dia 26 de abril de 2018, no Espaço TAO 

em Novo Hamburgo/RS, promete ser ainda 

maior, pois marca os 35 anos da Abicalçados. 

“Queremos fazer uma grande confraterniza-

ção setorial, demonstrar a força do segmento 

que, mesmo com todas as crises, se manteve 

forte ao longo da história”, projeta Schlindwein. 

Democratização

Schlindwein destaca que serão duas pre-

miações por categoria, totalizando dez 

vencedores, além do jornalista com a me-

lhor publicação. “O reconhecimento de 

duas empresas por categoria, uma de mé-

dio/grande e outra de micro/pequeno por-

tes, demonstra o caráter democrático da 

premiação”, ressalta, acrescentando que, 

no entanto, só concorrem empresas que 

alcançarem no mínimo 80% dos critérios 

estabelecidos no regulamento da iniciati-

va. “Premiamos somente projetos fortes e 

que tragam uma mensagem positiva e de 

proatividade para o setor calçadista”, con-

clui. A divisão de porte é a definida pelo 

BNDES, ou seja, empresas com até R$ 3,6 

milhões anuais de faturamento se enqua-

dram na categoria micro/pequeno porte e 

as demais na categoria superior. 

Benefício

Assim como na edição anterior, a Abical-

çados fornecerá o apoio de uma assesso-

ria externa para a redação dos cases das 

empresas associadas inscritas. “Além disso, 

simplificamos o processo de inscrição, oti-

mizando o tempo dos envolvidos no pro-

cesso”, frisa Schlindwein.

Os vencedores, além do troféu do  

Prêmio Direções, recebem divulgação nos 

canais de comunicação da Abicalçados e 

também em eventos realizados pela enti-

dade ao longo de 2018. 

No ano passado, os vencedores fo-

ram Ghetz Exportadora e Importadora e 

Bischoff Creative Group (Marketing); Ciao 

Mao e Bibi (Internacionalização); Kidy 

(Gestão Industrial); Usthemp e Kidy (De-

sign); e Insecta Shoes e Usaflex (Susten-

tabilidade). A jornalista homenageada foi 

Nicolle Frapiccini, do Jornal NH. 

O Prêmio Direções é uma promoção 

da Abicalçados e conta com os patrocínios 

da Couromoda e da Francal Feiras. Mais 

informações, regulamento e inscrições no 

site www.premiodirecoes.com.br ou pelo 

e-mail direcoes@abicalcados.com.br. 

Prazo para inscrições on-line: 
28/02/2018

Prazo para envio dos cases: 
22/03/2018

Evento de Premiação: 26/04/2018

Inscrições somente via site 
www.premiodirecoes.com.br

CRONOGRAMA

PRÊMIO DIREÇÕES INSCREVE 
EMPRESAS ATÉ O DIA 28

ABINOTÍCIAS
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O Brazilian Footwear, programa de apoio 

às exportações de calçados mantido pela 

Abicalçados em parceria com a Apex-Bra-

sil, está de malas prontas para a Itália. Na 

oportunidade, o programa viabilizará a 

participação de 69 marcas  brasileiras na 

feira theMicam, em Milão, entre os dias 11 

e 14 de fevereiro.

A analista de Promoção Comercial da 

Abicalçados, Maria Patrícia de Freitas, des-

taca que o interesse das marcas brasileiras 

na feira italiana, considerada a maior do 

mundo, vem aumentando ano após ano. 

“Tivemos um incremento no número de 

marcas de 6% e chegamos a uma metra-

gem de 1,3 mil metros quadrados expo-

sitivos. Somos um dos países com maior 

número de expositores”, comemora a 

analista. Segundo ela, a expectativa de ne-

gócios é de superar o valor registrado na 

feira do mesmo período do ano passado, 

de US$ 8,5 milhões.

A feira

Considerada a mais importante feira do 

setor calçadista do mundo, a theMicam 

realiza duas exposições por ano, uma 

em fevereiro, que apresenta coleções de 

outono-inverno, e outra em setembro, 

com as coleções de primavera-verão. A 

cada edição, são quase 50 mil visitantes, 

sendo cerca de 30 mil deles comprado-

res, especialmente da Itália, mas também 

provenientes dos principais mercados do 

mundo. Já o número de expositores passa 

de 1,5 mil por edição, sendo quase metade 

deles de fora da Itália.

Conforme a associação das indústrias 

de calçados da Itália (Assocalzaturifici - si-

gla em italiano), a feira tem registrado incre-

mentos significativos de visitantes de fora da 

Itália, especialmente da Rússia, Estados Uni-

dos, China, Hong Kong, França e Alemanha.

Participam, através do Brazilian Foot-

wear, as marcas: Jorge Bischoff, Loucos 

& Santos, Raphaella Booz, Luz da Lua, In-

voice, Guilhermina, Ferracini 24h, Pegada, 

Democrata, Dumond, Capodarte, Divalesi, 

Killana, Sollu, Shoetherapy, Savelli, Opa-

nanken Antitensor, Bibi, Contramão, Pam-

pili, Ortopé, Piccadilly, Hotion, Andacco, 

Vizzano, Beira Rio Conforto, Moleca, Mo-

lekinha, Modare Ultraconforto, Molekinho, 

Madeira Brasil, Verofatto, Bottero, Cecco-

nello, Itapuã, New Face Original, Stépha-

nie Classic, Ramarim, Comfortflex, Whoop, 

Capelli Rossi, Indiana Colors of Brazil, 

Tabita, Dakota, Tanara Brasil, Kolosh Bra-

sil, Carrano, Suzana Santos, Renata Mello, 

Ala, Zatz, Cristófoli, Cravo & Canela, West 

Coast, Usaflex, Valentina, Werner, Viviar 

Shoes, Kildare, Anatomic & Co, Moema, 

Amazonas, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, 

Cartago, Boaonda e Petite Jolie.

A feira colombiana Interna-

tional Footwear and Leather 

Show – IFLS, que aconteceu 

em Bogotá entre os dias 30 

de janeiro e 1º de fevereiro, 

deve gerar, somando negó-

cios in loco e os alinhavados 

durante o evento, US$ 3 mi-

lhões para as marcas brasi-

leiras participantes. O núme-

ro está no relatório realizado 

pela Abicalçados, que via-

bilizou a participação de 23 

marcas verde-amarelas por 

meio do Brazilian Footwear. 

Nesta edição, a feira colom-

biana contou com mais de 

500 expositores e recebeu 

cerca de 11 mil visitantes.

A analista de Promoção 

Comercial da Abicalçados 

Maria Patrícia de Freitas con-

ta que a cifra é decorrente da 

negociação de 211,3 mil pa-

res de calçados. “Somente na 

feira foram gerados US$ 1,5 

milhão com a venda de 128 

mil pares”, ressalta. Segundo 

ela, apesar de a feira ter re-

gistrado uma visitação me-

nor do que em anos ante-

riores, os compradores eram 

mais focados, o que elevou 

o nível dos contatos gerados 

para as marcas.

Ainda assim, nem todos 

perceberam a queda na visi-

tação. O executivo de Vendas 

Internacionais da Invoice, 

Ronaldo Manfield, foi um 

deles.  Para ele, a feira supe-

rou, em muito, a expectativa 

inicial. “A visitação foi intensa, 

o que também é resultado 

do trabalho de matchmaking 

– reuniões pré-agendadas – 

e assessoria realizado pela 

Abicalçados. Nesta edição, 

conseguimos alcançar justa-

mente o perfil de cliente que 

estamos buscando, de pro-

duto de nível médio e alto”, 

avalia Manfield, ressaltando 

que o mercado colombiano 

se mostra cada vez mais re-

ceptivo ao produto da marca.

Qualidade dos contatos

Suzana Santos, gerente de 

exportação de marca ho-

mônima, ressalta que foram 

gerados muitos contatos de 

grande potencial para a in-

serção e fortalecimento da 

empresa na Colômbia. “A fei-

ra, de maneira geral, foi boa, 

especialmente o último dia, 

que nos surpreendeu pela 

movimentação intensa”, ava-

lia a gerente.

A trader da Petite Jolie, 

Jéssica Bender, destaca a 

mudança gradual do perfil 

do comprador colombiano. 

“Na última participação, ti-

vemos um resultado fraco e 

o comentário era porque o 

nosso produto era sintético. 

Chegamos a sondar a pos-

sibilidade de encerrar nossa 

participação, mas decidimos 

voltar, pois chegamos à con-

clusão de que somente uma 

mostra seria pouco para ter a 

visão do mercado. Retorna-

mos e nos surpreendemos 

positivamente”, comenta. Se-

gundo ela, os compradores 

estavam buscando produtos 

diferentes das usuais botas 

em cores neutras. “Apesar de 

a feira apresentar coleções 

de outono-inverno, muitos 

dos compradores estavam 

buscando produtos diferen-

tes. Acredito que o cenário 

esteja mudando”, acrescenta, 

elogiando ainda o trabalho 

de matchmaking realizado 

pela Abicalçados e que pro-

porcionou uma maior asser-

tividade dos contatos.

Participaram da IFLS 

as marcas Piccadilly, Bei-

ra Rio Conforto, Moleca,  

Vizzano, Molekinha, Modare 

Ultraconforto, Molekinho, 

Bottero, Verofatto, Sua Cia, 

Sandálias da Lua, Rider,  Ipa-

nema, Grendha, Zaxy, Car-

tago, Grendene Kids, West 

Coast, Cravo & Canela, Peti-

te Jolie, Suzana Santos, Re-

nata Mello e Invoice.

A s exportações brasileiras de 

calçados iniciaram o ano 

fortalecidas com os números da 

primeira participação interna-

cional das marcas brasileiras em 

feiras do segmento. Na Expo Riva 

Schuh, mostra que aconteceu 

em Riva del Garda/Itália, entre 13 

e 16 de janeiro, 50 grifes verde-

-amarelas comercializaram 311,1 

mil pares de calçados que gera-

ram mais de US$ 4 milhões. Os 

números estão no relatório da 

Abicalçados, que por meio pro-

grama Brazilian Footwear, manti-

do em parceria com a Apex-Bra-

sil, viabilizou a participação.

Segundo a analista de Pro-

moção Comercial da Abicalça-

dos Ruisa Korndorfer Scheffel, o 

número ficou estável em relação 

ao registro do ano passado. “Ape-

sar de uma visitação um pouco 

inferior ao esperado, as empresas 

tiveram bons resultados e fizeram 

contatos com grandes players da 

Europa”, avalia a analista. Segun-

do ela, foram mais de 600 conta-

tos com compradores internacio-

nais e distribuidores, sendo quase 

300 desses inéditos para as mar-

cas participantes. Para os próxi-

mos seis meses, em decorrência 

dos contatos proporcionados, a 

expectativa é de que outros US$ 

22 milhões sejam gerados com a 

venda de 1,4 milhão de pares.

Expositores

A gerente de Exportação da Pim-

polho, Marcela Gerbis, ressalta 

que a segunda participação da 

marca de calçados infantis na 

mostra italiana foi positiva. “A 

Expo Riva Schuh nos permitiu 

atingir mercados importantes aos 

quais não conseguiríamos chegar 

sem essa participação”, destaca. 

A possibilidade de abertura 

de novos mercado também foi 

a tônica da avaliação de Juliano 

Fontes, gerente de Exportação 

da Pegada, marca de calçados 

casuais do segmento masculino. 

“Durante a feira, a marca se reu-

niu com diversos clientes para 

fazer a manutenção de mercado 

e alinhavar os pedidos para esse 

semestre. Também saímos com 

a expectativa positiva de abertu-

ra de novos mercados”, projeta 

Fontes.

Voltando à mostra italiana 

após quase dez anos, a Grende-

ne também saiu satisfeita com 

os negócios e contatos propor-

cionados pelo evento. O diretor 

de Exportação da fabricante, Ale-

xandre Gastaldello, aponta que, 

apesar de uma circulação menor 

do que a esperada, a empresa 

fez ótimos contatos. “Trata-se de 

uma feira importante para o setor, 

onde é preciso estar presente”, 

comenta o diretor.

A 89ª edição da Expo Riva 

Schuh contou com mais de 1,4 

mil expositores de 37 países e re-

cebeu a visitação de mais de 13 

mil compradores e distribuidores 

profissionais de diferentes mer-

cados do mundo, principalmente 

da própria Itália, Alemanha, Fran-

ça, Reino Unido e Espanha.

Participaram da Expo Riva 

Schuh, por meio do Brazilian 

Footwear, as marcas Klin, Wer-

ner, Andacco, Carrano, Madeira 

Brasil, Verofatto, Piccadilly, Pe-

gada, Cecconello, Vizzano, Beira 

Rio Conforto, Moleca, Molekinha, 

Molekinho, Modare Ultraconfor-

to, Usaflex, Tabita, Pampili, Cravo 

& Canela, Jorge Bischoff, Loucos 

& Santos, Ramarim, Comfortflex, 

Whoop, Stéphanie Classic, Cristó-

foli, Andine, Smidt Shoes, Azaleia, 

Dijean, Opanka, Suzana Santos, 

Renata Mello,  Kildare, Ala, Zatz, 

Sapatoterapia, Democrata, Peti-

te Jolie, Sollu, Pimpolho, Indiana 

Colours of Brazil, Grendha, Gren-

dene Kids, Copacabana, Capelli 

Rossi, Cocco Miami, Capodarte, 

Dumond e Ferrucci.

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

FEIRA ITALIANA GERA MAIS DE 
US$ 4 MI PARA MARCAS BRASILEIRAS

Calçadistas de malas prontas para Milão

Participação em mostra colombiana gera US$ 3 mi
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS,  
DESENVOLVIDO PELA ABICALÇADOS  EM PARCERIA COM A APEX-BRASIL

SEMINÁRIO E PHOTOCALL 
ANTECEDERAM FEIRA COLOMBIANA

BRAZILIAN FOOTWEAR

A ntecedendo a feira IFLS (leia 

matéria na página 6), no dia 29 

de janeiro, aconteceu um Seminário 

Preparatório para o mercado colom-

biano e um Photocall, encontro com 

a imprensa local. Conduzido pelo di-

retor do escritório da Apex-Brasil na 

Colômbia, Carlos Badillo, o seminá-

rio trouxe números e tendências do 

mercado colombiano. Com o Brasil 

respondendo por 12% do total de 

calçados importados pelo País, fo-

ram destacados os potenciais para a 

maior inserção das marcas brasileiras 

na Colômbia. “A produção e comer-

cialização de calçados concentra-se 

muito no segmento popular, então 

é preciso ter produtos para atender 

esse público. Nos últimos anos o 

produto brasileiro ficou mais caro em 

função do câmbio”, disse. 

Já o Photocall contou com a 

presença de importantes veículos 

de comunicação e influenciadores 

colombianos. “Sentimos que o even-

to já está na agenda da imprensa 

colombiana”, comemora a coorde-

nadora de Promoção de Imagem 

da Abicalçados, Alice Rodrigues. No 

Photocall, as marcas participantes ti-

veram a oportunidade de fotografar, 

dar entrevistas e estreitar os laços 

com a imprensa local.

FN Platform receberá 
21 marcas calçadistas 
brasileiras
As marcas verde-amarelas estão de malas prontas para 

participar da maior feira de calçados dos Estados Uni-

dos, a FN Platform. Ocorrendo duas vezes por ano, em 

Las Vegas, a mostra conta com mais de 700 expositores 

de 30 países, e, nesta edição, acontece entre os dias 12 

e 14 de fevereiro. A participação de 21 grifes brasileiras é 

viabilizada por meio do Brazilian Footwear.

A analista de Promoção Comercial da Abicalça-

dos, Ruisa Korndorfer Scheffel, destaca que o mercado 

norte-americano é muito competitivo, com marcas 

reconhecidas mundialmente buscando a atenção dos 

lojistas e dos consumidores finais. “Para trabalhar marca 

nos Estados Unidos, é necessário traçar uma estratégia 

de longo prazo, que permita investimentos em promo-

ção comercial atrelados a iniciativas de posicionamen-

to de marca”, frisa.

Conforme dados levantados pela Abicalçados, 

em 2017 foram embarcados para os Estados Unidos 

11,33 milhões de pares que geraram US$ 190 milhões, 

quedas de 14,4% em volume e de 14,2% em receita no 

comparativo com 2016. 

Na feira de fevereiro do ano passado, as marcas 

brasileiras geraram, in loco, US$ 1,6 milhão, com expec-

tativa de chegar a US$ 5,3 milhões em negócios alinha-

vados durante o evento.

Participam da FN Platform as marcas Rider, Gren-

dha, Zaxy, Cartago, Ipanema, Anatomic Shoes, Moema, 

Schutz, Pampili, Boaonda, Shoetherapy, Carrano, Vi-

cenza, Klin, Bibi, Piccadilly, Capelli Rossi, Werner, Ama-

zonas, Lynd e Fio de Ouro.

• Fatia da importação de calçados:  China 46% /  Vietnã  20% / Brasil 12%;
• Importações de calçados brasileiros em 2017: US$ 38,4 milhões (-9,1% em 

relação a 2016);
• Colômbia tem mais de 6 mil fabricantes de calçados, sendo 95% deles pequenos 

estabelecimentos;
• Produção e comercialização de calçados concentra-se muito no segmento 

popular;
• Os consumidores colombianos preferem produtos com as marcas nacionais; 
• Vendas de catálogo e on-line estão em crescimento no País, assim como 

calçados esportivos;
• O acordo tarifário com o Mercosul, ACE 72, zerou a tarifa de importação de 

calçados para a Colômbia em janeiro;
• O varejo colombiano busca valores de até US$ 20,00, com pagamentos mais 

largos e volumes menores;
• O mercado prefere material sintético em função do custo e fast fashion.

DADOS APRESENTADOS NO SEMINÁRIO
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Um novo marco histórico se estabeleceu no setor de couros 

do Brasil. A empresa Fuga Couros, de Marau/RS, foi reconheci-

da com a Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro 

(CSCB), no nível Prata. Trata-se do primeiro curtume do País a 

concluir todas as etapas do programa instituído pelo CSCB e 

ser auditado de acordo com a norma ABNT NBR 16.296, por 

meio de organismo acreditado pelo INMETRO. O CSCB é o 

primeiro programa que firma o compromisso do setor courei-

ro do Brasil com as melhores práticas no tripé meio ambiente, 

sociedade e economia.

A cerimônia de entrega do reconhecimento foi feita na 

sede da empresa, com a participação da família Fuga, im-

prensa local e representantes do Centro das Indústrias de 

Curtumes do Brasil (CICB). O presidente-executivo do CICB, 

José Fernando Bello destacou o caráter histórico da data, 

uma vez que a certificação é um projeto de longo prazo e 

que está na pauta de toda a indústria e clientes nacionais e 

internacionais. “O Brasil precisava de uma certificação pró-

pria. Exportamos para mais de 80 países, temos tecnologia e 

somos altamente internacionalizados. O CSCB foi construí-

do de forma muito forte, robusto em critérios e vai ganhar 

ainda mais visibilidade e promoção junto aos públicos de 

interesse do couro brasileiro”, disse. 

Bello lembrou também do pioneirismo da Fuga Couros 

(com 70 anos de trajetória), que, além de ser a primeira empresa 

certificada, foi a primeira a aderir ao programa de certificação.

O CSCB firma também um compromisso da empresa 

com a melhoria contínua, já que há um cronograma esta-

belecido de auditorias, avaliações e recertificação para os 

próximos três anos. Atualmente, 18 curtumes do Brasil estão 

em processo para chegar à auditoria de verificação do aten-

dimento à norma (ABNT NBR 16296 – Couros – Princípios, 

critérios e indicadores para produção sustentável).

O que é o CSCB

A Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro (CSCB) 

foi construída pela cadeia que integra a indústria de couros do 

País e é apoiada pelo projeto Brazilian Leather – uma inicia-

tiva do CICB e da Apex-Brasil para o incentivo à participação 

do couro brasileiro no mercado externo. O CSCB promove e 

reconhece as melhores práticas dos curtumes no que tange 

resultados econômicos, redução de impacto ambiental e re-

lações com colaboradores e comunidades. São 173 indicado-

res a serem trabalhados pelas empresas inseridas no CSCB.

N o último dia 22 de janeiro, o em-

presário Samir Nakad tomou pos-

se como presidente do Sindicato das 

Indústrias do Calçado e Vestuário de Bi-

rigui (Sinbi) para o biênio 2018/2020. Na 

oportunidade, o ex-presidente do órgão, 

Carlos Alberto Mestriner, que presidia o 

mesmo desde janeiro de 2016, avaliou 

a sua gestão. “Foram dois anos difíceis, 

mas juntamente com a equipe do Sinbi, 

e dentro das nossas possibilidades, bus-

camos dar o nosso melhor. Tivemos vá-

rias adversidades econômicas, políticas, 

retração de consumo e que não foram 

situações pontuais. Buscamos promover 

uma proximidade maior entre os empre-

sários e seus mercados, principalmente 

com os lojistas, que são grandes canais 

de distribuição, em feiras e no Projeto 

Comprador. Também incentivamos os 

empreendedores a internacionalizarem 

mais as marcas do polo, fortalecendo 

a imagem de Birigui”, diz Mestriner. Ele 

também destaca que, com boas parce-

rias, a diretoria intensificou a promoção 

de capacitações para as equipes das em-

presas de Birigui, principalmente sobre 

design estratégico, para que os produtos 

sejam mais competitivos.

Apesar das dificuldades, o gestor acre-

dita que o trabalho realizado no período 

resultou em maior proximidade com a co-

munidade e parceiros. “A gente sabe que 

ainda tem muito por fazer, mas a sensação 

é de dever cumprido. Terminamos com 

uma vontade muito grande de contribuir 

com a próxima diretoria, participando efeti-

vamente, dando continuidade aos projetos 

e buscando outros para trazer prosperida-

de ao polo. Cresci muito como ser humano 

e profissional e me sinto na responsabilida-

de de continuar contribuindo para o setor 

como um todo”, completa.

Números

Na ocasião, também foram divulgados  

números de exportações no ano de 2017. 

A Pesquisa do Polo, realizada pelo Sinbi, 

apontou que em 2016, apenas 3,1% da 

produção biriguiense foi para o mercado 

externo, enquanto que em 2017 o volu-

me foi de 6,28%. 

Mestriner  explica que no início da 

crise em 2016, uma das estratégias ado-

tadas pelo sindicato para contribuir na re-

versão de resultados negativos do polo foi 

incentivar a internacionalização das mar-

cas. Seja com entidades parceiras, con-

sultorias e palestras, levar a capacitação 

sobre como comercializar para outros 

países e desmistificar esse processo esti-

veram no foco dos trabalhos da entidade. 

“Há dois anos enfrentamos um mercado 

interno retraído, com alto desemprego 

e adversidades no cenário político que 

impactaram negativamente a economia 

como um todo. Para que não houvesse 

uma queda mais drástica na produção da 

indústria, a saída foi se abrir para buscar 

novos mercados. Esse caminho requer 

preparo. As transações internacionais são 

muito exigentes e é preciso compreender 

suas peculiaridades para não usar a ex-

portação como uma estratégia de curto 

prazo, o que seria ruim”, explica Mestriner.

Mas o aumento de produtos vendi-

dos para outros países não foi suficien-

te para evitar uma queda na produção. 

Em 2017, a indústria calçadista de Birigui 

produziu quase 46 milhões pares, uma 

média de 190 mil pares por dia. Em com-

paração a 2016, esse resultado representa 

uma queda de 2,5%. Consequentemente, 

houve uma diminuição nos empregos; 

em 2016 a indústria do calçado empre-

gou 14.490 trabalhadores, enquanto em 

2017 foram 13.836 empregos diretos.

SINBI DIVULGA DADOS E ELEGE NOVA 
DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2018/2020

Fuga Couros é a primeira 
empresa certificada pelo CSCB

ABINOTÍCIAS

Produção de pares / diária
194.462 (2016)
189.742 (2017)

Produção de pares / ano
47.059.000 (2016)
45.917.000 (2017)

Exportações
3,1% da produção (2016)
6,28% da produção (2017)

Empregos diretos
14.490 (2016)
13.836 (2017)

DADOS DIVULGADOS

Foi publicado no Diário Oficial da 

União o Decreto Nº 9.230, que promul-

ga o acordo comercial entre os países 

membros do Mercosul e a Colômbia. O 

acordo foi ratificado em julho de 2017 

e possui o texto semelhante ao ACE-

59, anteriormente firmado entre Mer-

cosul, Colômbia, Equador e Venezuela. 

Em função de algumas divergências 

por parte da Venezuela, quanto às re-

gras de origem dos produtos têxteis, o 

acordo estava congelado desde 2008 

para alguns setores. Desse modo, o 

Mercosul decidiu assinar o acordo 

análogo ao firmado em 2003, excluin-

do a Venezuela.  No texto do acordo, 

considerando as concessões da Co-

lômbia ao Brasil, os calçados contam 

com desgravação tarifária em 15 anos, 

iniciados em 2004, portanto, passan-

do à tarifa zero em janeiro deste ano.  

Fora do acordo comercial, a tarifa de 

importação de calçados na Colômbia é 

de 10% + US$ 5/par.

Calçado brasileiro tem imposto 
zero para entrar na Colômbia
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O CSCB é  uma in ic iat iva  inéd i ta  ao  firmar  o  compromisso do setor  coure i ro  do Bras i l  com as  

boas  prát icas  sustentáve is .  As  normas que determinam os  pr inc íp ios ,  c r i tér ios  e  ind icadores  a  

serem atend idos  foram e laborados  pe la  Assoc iação Bras i le i ra  de  Normas Técn icas  (ABNT) .  A 

aud i tor ia  para  cert ificação é  rea l izada por  organ ismo cert ificador  acred i tado pe lo  Inmetro.  

O  C U R T U M E  F U G A  C O U R O S  S /A  É  O  P R I M E I R O  A  

R E C E B E R  A  C E R T I F I C A Ç Ã O  D E  S U S T E N TA B I L I D A D E  

D O  C O U R O  B R A S I L E I R O .  O  S E L O  R E F L E T E  S U A  

D E D I C A Ç Ã O  E M  D E S E N V O LV E R  A S  AT I V I D A D E S  

E Q U I L I B R A N D O  R E S U LTA D O S  E C O N Ô M I C O S ,  B O A S  

P R ÁT I C A S  A M B I E N TA I S  E  S O C I A I S .

COURO
BRASILEIRO.

COURO
CERTIFICADO.
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Comércio 
com o Equador 
é normalizado

FÁBRICA CONCEITO APRESENTARÁ 
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LOGÍSTICA

E m coletiva de imprensa realizada no último dia 

23 de janeiro, na Fenac, em Novo Hamburgo/RS, 

os agentes envolvidos na organização da Fimec 2018 

apresentaram a 9ª edição da Fábrica Conceito.  Nesta 

edição da Fábrica, que mostrará em tempo real a pro-

dução de calçados com o que há de mais avançado 

em tecnologia de máquinas, couros e componentes 

durante os dias da feira – 6 a 8 de março -, será apre-

sentado o Sistema de Operação Logísticas Automatiza-

das (Sola), da Abicalçados. 

Saudando os jornalistas, o anfitrião e diretor-presi-

dente da Fenac, Márcio Jung, destacou a aderência das 

entidades ligadas ao setor e também de empresas. Já o 

diretor da Coelho Assessoria Empresarial, Luis Coelho, 

ressaltou o crescimento da Fábrica Conceito, que nesta 

edição ganha espaço de destaque dentro dos pavilhões 

da Fenac, o que deve “mais que dobrar a visitação”. 

Apresentando o Sola, o consultor da Abicalçados, 

Igor Hoelscher, acrescentou que não adianta ter o me-

lhor produto se ele não chegar no tempo certo ao con-

sumidor. “Para uma indústria que trabalha com moda, a 

rapidez do processo é muito relevante, então precisamos 

estar atentos à qualidade dos dados e aos processos que 

possam padronizar essa comunicação desde o fornece-

dor até o varejo”, comentou. Segundo ele, o Sola promove 

justamente isso, a qualificação e agilidade na comuni-

cação. “Nesta edição da Fábrica Conceito, mostraremos 

como o sistema de RFID pode auxiliar a cadeia calçadis-

ta na missão de identificação dos volumes tanto dentro 

como fora da fábrica, com a rastreabilidade total das ope-

rações”, contou o consultor. Todo o processo poderá ser 

acompanhado, em tempo real, em painéis instalados na 

feira e também por meio de aplicativo em smartphones. 

Hoelscher ressaltou, ainda, que os ganhos em re-

dução de custos com processos automatizados são ex-

pressivos e proporcionais ao tamanho de cada negócio. 

“O Sola possui um comitê gestor formado por empresas 

do setor calçadista, que nos passam os benefícios com 

automação. A Via Marte, por exemplo, após adotar a fer-

ramenta, passou a economizar mais de R$ 500 mil por 

ano, somando a agilidade proporcionada e a diminuição 

de erros comuns na expedição”, destacou. Outra em-

presa que adotou a automação na área de suprimentos 

químicos foi a Grendene, que em um ano contabilizou 

uma economia significativa quando passou a utilizar, 

por meio do controle eletrônico de dados, produtos quí-

micos em ordem de validade, dirimindo radicalmente as 

perdas com materiais vencidos.

A feira 

A 42ª edição da Fimec acontecerá entre os dias 6 e 8 

de março, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hambur-

go/RS. Considerada a maior feira do setor das Américas, 

a Fimec é a única feira do mundo que reúne, em um 

mesmo local, toda a cadeia produtiva do setor courei-

ro calçadista, com mais de 500 expositores. A mostra 

apresenta lançamentos em couros, produtos químicos, 

componentes, máquinas, equipamentos e tecnologias 

para calçados e curtumes. 

A Abicalçados comemora o destravamento das relações 

comerciais do setor com o Equador. Há quatro meses 

o país vinha impondo restrições às importações de cal-

çados brasileiros com procedimentos de “dúvida sobre 

a classificação de origem”. O fato vinha sobretaxando, 

como forma de garantia, o calçado brasileiro em 10% 

mais US$ 6 por par, além de exigir uma série de docu-

mentações comprobatórias aos exportadores brasileiros.

Segundo o presidente-executivo da Abicalçados, 

Heitor Klein, o fato vinha prejudicando o desempenho 

dos brasileiros naquele mercado. “Na realidade, se tratava 

de uma retaliação em função de um problema comer-

cial relativo às bananas equatorianas, que estavam sen-

do barradas por questões sanitárias”, explica o executivo, 

ressaltando que o impacto foi estimado em, pelo menos, 

700 mil pares de calçados que representam algo em tor-

no de US$ 7 milhões. “Ao longo desse tempo de nego-

ciações, tivemos o apoio fundamental do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) para o encami-

nhamento da demanda da Abicalçados e a consequente 

solução do entrave”, recorda Klein.

Mercado

O Equador é um mercado importante para o calçado 

brasileiro e que vem, nos anos recentes, aumentando 

suas importações do produto. Mesmo com as barreiras 

que perduraram por quatro meses, foram exportados 

para lá mais de 2 milhões de pares em 2017.
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EXPORTAÇÕES
PRINCIPAIS ORIGENS
*TRÊS PRIMEIROS ESTADOS DO RANKING E O TOTAL DO PERÍODO

RS 
RIO GRANDE DO SUL

JAN - DEZ 2016: US$ 435,94 MILHÕES

  JAN - DEZ 2017: US$ 451,84 MILHÕES

VARIAÇÃO:  3,6%

CE
CEARÁ

JAN - DEZ 2016: US$ 269,72 MILHÕES

JAN - DEZ 2017: US$ 289,1 MILHÕES

VARIAÇÃO: 7,2%

SP
SÃO PAULO

TOTAL

JAN - DEZ 2016: US$ 107,73 MILHÕES

JAN - DEZ 2017: US$ 113,7 MILHÕES

VARIAÇÃO: 5,5%

VARIAÇÃO: 9,3% 

JAN - DEZ 2016:
 US$ 1,09 BILHÃO US$ $ 998 MILHÕES

JAN - DEZ 2017:

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

VIETNÃ
JAN - DEZ 2016: US$ 190,1 MILHÕES

JAN - DEZ 2017: US$ 187,4 MILHÕES

VARIAÇÃO: -1,4%

INDONÉSIA
JAN - DEZ 2016: US$ 73,2 MILHÕES

JAN - DEZ 2017: US$ 65,67 MILHÕES

VARIAÇÃO: -10,3%

CHINA

TOTAL

JAN - DEZ 2016: US$ 35,85 MILHÕES

JAN - DEZ 2017: US$ 31,18 MILHÕES

VARIAÇÃO: -13%

VARIAÇÃO: -1,1%  

JAN - DEZ 2016:
 US$ 340 MILHÕES US$ 343,7 MILHÕES

JAN - DEZ 2017:
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ABICALÇADOS FECHA 
PARCERIA COM WIZARD

Exportações de calçados 
geram US$ 1,09 bilhão em 2017
As turbulências políticas e econômicas in-

ternacionais, as consequentes oscilações 

cambiais e os problemas estruturais do sis-

tema produtivo brasileiro não foram sufi-

cientes para segurar as exportações de cal-

çados em 2017. No período, e com grande 

esforço em promoção de produto, comer-

cial e de imagem, os calçadistas embarca-

ram 127,13 milhões de pares que geraram 

US$ 1,09 bilhão, 9,3% mais do que em 2016 

e o melhor resultado financeiro desde 2013 

(quando foi de US$ 1,095 bilhão). Já o re-

sultado físico ficou apenas 1,2% acima do 

registrado em 2016, o que demonstra um 

encarecimento do produto brasileiro, es-

pecialmente em função da desvalorização 

da moeda norte-americana registrada ao 

longo do ano passado. Segregando apenas 

o último mês do ano, foram embarcados 

17,27 milhões de pares por US$ 116,88 mi-

lhões, resultados inferiores tanto em volu-

me (-3,8%) quanto em receita (-8,7%) no 

comparativo com mesmo mês de 2016.

Em 2017, o principal destino do cal-

çado brasileiro foi os Estados Unidos. Para 

lá foram embarcados 11,33 milhões de pa-

res que geraram US$ 190 milhões, quedas 

tanto em pares (-14,4%) quanto em dóla-

res (-14,2%) em relação a 2016. O segun-

do destino do calçado brasileiro em 2017 

foi a Argentina. No período, os hermanos 

compraram 11,57 milhões de pares por US$ 

147 milhões, altas de 22,1% e 31,7%, respec-

tivamente, em relação a 2016. O terceiro 

destino do ano passado foi o Paraguai, para 

onde foram embarcados 14,3 milhões de 

pares que geraram US$ 74,64 milhões, que-

da de 1,5% em volume e alta de 57,4% em 

receita no comparativo com 2016.

Importações

As importações de calçados, embora te-

nham dado indícios de crescimento ao 

longo de 2017, encerraram o ano, em declí-

nio. No último mês do ano entrou no Brasil 

pouco mais de 1 milhão de pares por US$ 

16,63 milhões, quedas de 38,7% e 31,7%, 

respectivamente, em relação ao mesmo 

mês de 2016. Com isso, o ano fechou com 

a importação de 23,8 milhões de pares por 

US$ 340 milhões, alta de 4,6% em volume 

e queda de 1,1% em receita no comparativo 

com 2016.

Em partes de calçados – cabedais, so-

las, saltos, palmilhas etc – as importações 

chegaram a US$ 41 milhões, 0,1% menos 

do que em 2016. As principais origens fo-

ram China, Vietnã e Paraguai.

ASSOCIADOS

BALANÇA COMERCIAL

A Abicalçados, em mais uma ação em prol das 

empresas associadas, acaba de fechar parce-

ria com a escola de idiomas Wizard de Franca/SP. 

Conforme termo de cooperação, o desconto é de 

20% para cursos da categoria Class e é válido para 

colaboradores de empresas associadas à entidade 

calçadista. 

Com uma metodologia totalmente diferencia-

da, a Wizard aposta em cursos que acompanham as 

características particulares de cada aluno, preparan-

do-o para aproveitar totalmente o seu aprendizado. 

Atualmente, a rede conta com 1,2 mil escolas em 

740 cidades brasileiras que oferecem cursos em oito 

idiomas (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, 

Português para estrangeiros, Japonês e Mandarim). 

Segundo a assistente de Projetos da Abical-

çados Carla Giordani, a entidade busca fechar 

parcerias com escolas de outras cidades brasilei-

ras. “Por enquanto, temos essa parceria com as 

unidades Franca e Pinheiros, mas o nosso objeti-

vo é estender o processo para mais unidades da 

escola”, comenta. 

Além da parceria com a Wizard, a Abicalçados 

mantém acordos com a UPS, Share, Istituto Europeo 

di Design (IED), Senai NH e Instituto By Brasil (IBB). 

Saiba mais em https://abicalcados.affinibox.com.br.

Dados preliminares divulgados pelo 

MDIC apontam que, no primeiro 

mês de 2018, os calçadistas 

brasileiros exportaram 11,2 

milhões de pares que geraram 

US$ 80,4 milhões. Os números são 

1,2% menores tanto em volume 

quanto em receita no comparativo 

com igual mês do ano passado. 

Okoko & Abel no 
Baile da Vogue
Uma das festas mais famosas do Brasil, o Baile da Vogue, ocor-

rido no último dia 1º de fevereiro, em São Paulo/RS, foi palco 

para desfilar o design arrojado da Okoko & Abel. Isso porque a 

marca, criada depois de vencer a primeira edição da Maratona 

MUDE, estava nos pés de Pabllo Vittar, cantor em evidência no 

cenário nacional. O modelo utilizado foi o Cristal (foto), que já 

está à venda no site www.okokoabel.com/shop

05/02/2018 26870905_822900021167824_1116448281551962112_n.jpg (1080×1078)

https://instagram.fpoa9-1.fna.fbcdn.net/vp/d38195bd541c4e0c27b911ec0b777242/5B24AD31/t51.2885-15/e35/26870905_822900021167824_111… 1/1
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MODAENTREVISTA

BIOMIMÉTICA: 
A NATUREZA COMO INSPIRAÇÃO

A entrevistada desta edição do Abinforma é Giane 

Brocco, fundadora do Biomimicry Brasil (con-

sultoria representante do Biomimicry 3.8 no Brasil). 

Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, espe-

cialista em Biomimética, Giane traz para o centro do 

debate um assunto ainda pouco conhecido no Bra-

sil: a biomimética, ciência que se inspira na natureza 

para desenvolver os mais diversos tipos de projetos 

em diferentes áreas. 

Abinforma - Como surgiu o conceito de biomimética 

e qual o objetivo?

Giane Brocco - A biomimética surgiu do grego bios 

(vida) e mimesis (imitação). Trata-se de uma ciência 

que aprende com os modelos da natureza e depois os 

emula, os usa como inspiração ou se baseia em seus 

processos para solucionar problemas humanos. A partir 

da biomimética, você pode inspirar-se na natureza para 

desenvolver produtos, processos e sistemas. Além dis-

so, pode trabalhar também com inovação social e em 

nível de gestão. 

A respeito da engenhosidade e sabedoria presentes 

na natureza, Leonardo da Vinci, que foi um expoente 

na área da engenharia, dizia que apesar da grande ge-

nialidade do homem, este nunca descobriu invenções 

mais belas, econômicas ou diretas que as da nature-

za. A partir da década de 1950, começam a aparecer 

em documentos científicos diversos termos que asso-

ciam atividades humanas 

à natureza. Termos como: 

Biomimetics,  Biomimicry 

e Bionics (em português: 

Biomimética e biônica). 

Já o discurso tem 

caráter atual e foi difundi-

do nas últimas décadas por 

meio do livro “Biomimicry: 

Innovation Inspired by Na-

ture”, lançado em 1997 por 

Janine Benyus. 

Abinforma – Cite alguns 

exemplos de aplicação do 

conceito na concepção de 

produtos?

Giane - Um exemplo mui-

to antigo e conhecido é o 

velcro, criado por George 

de Mestral, após estudar 

como os carrapichos ficavam grudados no pelo do seu 

cachorro. Ao ver a semente pelo microscópio, o enge-

nheiro notou que ela era dotada de filamentos entrela-

çados e com pequenos ganchos nas pontas. Ele desen-

volveu um processo que funcionava do mesmo modo, 

o velcro. Como outro exemplo, temos a diminuição de 

uso de energia com ar-condicionado em grandes edi-

fícios, inspirado no modo de refrigeração de cupinzei-

ros. A morada dos cupins se mantém sempre úmida e a 

uma temperatura quase constante independentemente 

da variação da temperatura externa, em torno de uns 23 

graus centigrados, devido a uma complexa rede de câ-

maras de ar e passagens.

Abinforma - Quais áreas podem ser relacionadas à 

Biomimética?

Giane - A biomimética pode ser relacionada com todas 

as áreas. A natureza tem respostas para as mais diferentes 

perguntas. Ainda assim, destacam-se algumas áreas como: 

design, engenharia, arquitetura, biologia e medicina.  

Abinforma - Qual o papel da sustentabilidade nesse 

conceito?

Giane - A essência da biomimética é a sustentabilidade. 

Além disso, a biomimética apresenta uma metodolo-

gia para trazer a biologia aliada à sustentabilidade para 

a mesa de design e de projetos, o Biomimicry Thinking 

(metodologia especifica da Biomimética). Através dessa 

metodologia aprende-se com a natureza como ser sus-

tentável e regenerativa do inicio ao fim, conforme ocorre 

com os processos e sistemas naturais. 

Abinforma – A biomimética já foi aplicada de alguma 

forma no setor calçadista? 

Giane - A designer de moda holandesa Marieka Ratsma 

e o arquiteto americano Kostika Spaho inspiraram-se no 

crânio de pássaro para criar o calcanhar oco dos sapatos 

impressos em 3D (foto central abaixo). A estrutura leve e 

eficiente do crânio oco permitiu que o sapato fosse im-

presso em 3D usando menos material. A idéia deste sa-

pato destaca a estética e a forma do crânio do pássaro, 

juntamente com as características da estrutura óssea leve 

e altamente diferenciada 

dentro do crânio. A Po-Zu, 

empresa londrina de cal-

çados, inspirou-se no côco 

para criar a sola dos seus sa-

patos (foto abaixo à direita). 

A sola de côco foi inspirada 

pelas propriedades natu-

rais de absorção de choque 

das fibras do fruto, já que o 

mesmo, quando cai da árvo-

re, sofre um impacto muito 

grande, e a camada de fibras 

que cercam a base precisa 

ser flexível o suficiente para 

absorver esse choque. Então, 

a empresa acreditou nessas 

fibras para dar um amorte-

cimento especial aos seus 

sapatos e com a vantagem 

adicional para o portador de 

ser respirável e moldar no pé enquanto o sapato é usado. 

Temos ainda os casos da norte-americana Vibrams, que 

desenvolve um tênis que se encaixa no pé como uma luva, 

separando os dedos dos pés, mantendo a forma natural. A 

ideia é dar segurança ao portador e a capacidade de cor-

rer com os pés “descalços” sem se preocupar em ferir seus 

pés. Além desses, temos outros cases mais famosos, como  

o tênis da Adidas biodegradável, desenvolvido com fontes 

naturais de carbono que são fermentadas e convertidas em 

um pó branco (foto abaixo à esquerda). O material biomi-

mético utilizado no tênis é inspirado na seda do fio da teia 

de aranha. Além de ser completamente sustentável, o cal-

çado é vegano, tendência crescente na sociedade mundial. 

Abinforma - De que forma esse conceito pode ser intro-

duzido no setor calçadista? Quais são as viabilidades? 

Giane - As técnicas de desenvolvimento rápido, como a 

impressão em 3D, podem ajudar, dando a possibilidade 

de abordar as formas da natureza ainda mais de perto. 

A natureza é uma fonte de inspiração sem igual, com 

inúmeros modelos de formas, materiais, propriedades fí-

sicas, cores, entre outros. A visão que a natureza dá pode 

ser usada para uma nova maneira de abordar o design. O 

design para transição. 

Abinforma - O setor calçadista brasileiro é conser-

vador, tradicional em muitos aspectos. Você crê que 

existe uma mudança de mentalidade em andamento? 

Acredita que a biomimética, um dia, poderá ter uma 

maior difusão no segmento? 

Giane - A resistência à mudança é natural. No entan-

to, como disse Einstein: “Insanidade é fazer o mesmo 

sempre e esperar resultados diferentes”. Em um mundo 

que está em constante transformação tecnológica. Em 

um setor que precisa de diferenciação - com muitas 

coleções lançadas todo o ano - e no qual é constante a 

busca por inovação em produtos, processos e sistemas, 

a biomimética deve ser vista com mais atenção. Além 

disso, temos cada vez mais noção da importância de 

sermos sustentáveis e produzirmos de forma conscien-

te, sem utilizar materiais e processos que possam agre-

dir o meio ambiente. Portanto, sou otimista e acredito 

que a mudança de mentalidade já está acontecendo. 

Mesmo que tímidos, os movimentos já existem e só 

isso já é suficiente para demonstrar que há engajamen-

to nesse tipo de transformação para a indústria calça-

dista. Esse movimento está apenas começando e tem 

imenso potencial transformador para toda a cadeia da 

indústria calçadista. 

“A natureza é uma fonte 

de inspiração sem igual, 

com inúmeros modelos 

de formas, materiais, 

propriedades físicas, 

cores, entre outros. “


