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A plataforma de cocriação digital Moda Co pror-
rogou o prazo para recebimento de respostas 
aos desafios das marcas West Coast, Kildare e 
Usaflex. Agora, os mais de dois mil designers 
cadastrados na plataforma podem postar suas 
respostas aos briefings até o próximo dia 13 de 
junho.  O gestor de Projetos da Abicalçados, Cris-
tian Schlindwein, conta que os desafios foram 
lançados no site www.modaco.cc - endereço 
onde se realizam todas as etapas dos desafios. 
Para participar desta fase, o designer só precisa 
realizar um cadastro rápido no site e seguir as 
instruções. A participação é gratuita e os melho-
res trabalhos receberão R$ 1.800 (caso selecio-
nado pela empresa proponente) e R$ 700 (caso 
eleito pelos próprios usuários da plataforma). Os 
vencedores serão conhecidos no dia 4 de julho. 
Realizado pela Abicalçados, o Moda Co é um 
projeto patrocinado pela Endutex, empresa de 
componentes de Três Coroas/RS.

Países escolhidos em reunião realizada durante o Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC) são Estados Unidos, Peru , França, 
Reino Unido, China, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

Devido às paralisações dos últimos dias 
de maio, a Abicalçados precisou forma-
tar um novo cronograma de ações para 
o torneio empreendedor FF Enterprise. 
Disputado por 13 equipes, que deverão 
criar soluções para a cadeia coureiro-cal-
çadista, neste ano a premiação principal 
será a incubação do projeto em parque 
tecnológico de alguma das universida-
des parceiras - Universidade Feevale, 
Unisinos ou PUCRS; e ingressos/passa-
gens/hospedagens para o Campus Party 
Brasil 2019, que acontece em janeiro do 
próximo ano, em São Paulo/SP. As segun-
da e terceira colocadas receberão ingres-
sos para o Campus Party Brasil e ganha-
rão cursos do Sebrae. O FF Enterprise é 
promovido pela Abicalçados, Assintecal, 
CICB e Abrameq. A parceria é da Feevale 
Techpark, Tecnosinos, TecnoPuc, H2Hub, 
WTF School, Sebrae, Innoscience, Ven-
tiur e Wow Aceleradora de Startups. 

O novo cronograma:
6/6 - Prazo entrega vídeo de apresentação;
8/6 - Divulgação das cinco equipes 
           classificadas para a fase 2;
16/6 - Mentorias presenciais;
21/6 - Pitch Day  e Cerimônia 
           de premiação.PÁGINA 3
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PARALISAÇÕES TÊM REFLEXOS 
NEFASTOS PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

As recentes paralisações dos caminhoneiros, que inicial-
mente tinham como objetivo a diminuição dos valores do 
litro do diesel e hoje foram infladas por outras pautas diver-
sas, inclusive com interesses espúrios que não o bem da so-
ciedade brasileira, provocaram e seguirão provocando graves 
prejuízos para a indústria calçadista nacional. 

Um levantamento realizado com associados da entidade, di-
vulgado no dia 29 de maio, apontou que, naquela data 49% 
da força de trabalho da indústria calçadista encontrava-se 
ociosa em razão do desabastecimento de insumos e que, na 
outra ponta, cerca de 32% dos embarques de calçados prontos 
- correspondendo a um mês de atividades - encontravam-se 
em depósitos nas fábricas, aguardando condições de tráfego 
para encaminhamento aos compradores.

Outro fator preocupante da pesquisa realizada é que 84% 
das empresas consultadas disseram ter estoque de insumos 
para manter a produção por apenas mais dois ou três dias. 
Ou seja, iriam ter que suspender suas atividades caso a situ-
ação não fosse normalizada. 

Atualmente o Brasil possui 2,5 mil indústrias de calçados – e 
mais de 5 mil empresas prestadoras de serviços, que depen-
dem diretamente da atividade, com uma força de trabalho de 
em torno de 300 mil pessoas. Em caso da não reversão rápida 
da situação, o impacto atingirá a mais de 230 mil trabalhado-
res no curtíssimo prazo, inflando ainda mais os índices de 
desemprego que afligem o País.

Os prejuízos são incalculáveis e atingem a sociedade: traba-

lhadores, empresas e governos. Cabe, pois, urgentemente, um 
posicionamento de todos para retornar a normalidade, para 
que cada segmento, com desprendimento, cumpra com sua 
parte em benefício do todo. 

Assim, as rodovias devem ser desimpedidas, os bens ter livre 
circulação, as empresas operar normalmente e os governos 
buscar os mecanismos de compensação necessários, sem 
onerar a já combalida competitividade da economia.

É absolutamente inaceitável o aproveitamento da situação 
para fins espúrios, seja de caráter pessoal, empresarial ou 
político. O Estado dispõe de mecanismos para o restabeleci-
mento da ordem e é preciso que se implementem as ações 
necessárias e eficazes para tanto.

“49% DA FORÇA DE TRABALHO 
DA INDÚSTRIA CALÇADISTA 

ENCONTRA-SE OCIOSA”
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Empresas gaúchas ampliam apostas na China
[...] A situação calçadista, no que se refere à China, evoluiu muito nos 
últimos anos, ressalta o presidente da Abicalçados, Heitor Klein, fa-
zendo referência à invasão histórica de calçados chineses nos anos 
2000. “Em boa parte o cenário mudou porque, desde 2010, está em vi-
gor a medida antidumping, com taxa de US$ 10,22 por par de calçado 
importado, até 2021. Com isso, as importações da China caíram mui-
to nos últimos anos”, diz Klein. Por outro lado, há uma ação forte do 
setor para se fortalecer e colocar mais calçados brasileiros na China.

Atividade da indústria ainda abaixo do nível pré-crise
De 21 setores da indústria nacional, 18 encerraram os três meses ini-
ciais de 2018 com ociosidade média superior ao mesmo intervalo de 
2014, último primeiro trimestre de produção ainda elevada, antes de 
o país mergulhar na recessão. O presidente-executivo da Abicalça-
dos, Heitor Klein, classifica o momento como “péssimo”:  está muito 
ruim. A demanda não reagiu absolutamente nada. Estamos no início 
de maio e a temperatura está perto dos 30 graus - diz Klein.

Participantes da região são maioria no FF Enterprise
A ligação entre os Vales do Sinos e do Paranhana continua muito 
forte com a cadeia coureiro-calçadista. Prova disso é que a segunda 
edição do FF Enterprise é dominada por participantes da região. 
Das 38 pessoas inscritas para o torneio empreendedor, mais de 20 
são de cidades como Novo Hamburgo, Campo Bom, Igrejinha, Ta-
quara e Rolante. E a largada para a iniciativa, promovida pelas enti-
dades Abicalçados, Assintecal, CICB e Abrameq, ocorreu na manhã 
do último sábado, na sede da Abicalçados. 

Chinelos grudados no chão
A exportação de chinelos caiu 0,9% em volume e 1,3% em valor no 
acumulado até abril deste ano, segundo a Abicalçados (que repre-
senta o setor). Responsável por quase metade (45,4%) do volume fa-
bricado pela indústria de calçados no país, o produto tem perdido, 
gradualmente, representatividade em relação a outros segmentos, 
como o de couro e o têxtil, diz Priscila Linck, da associação. “Deverá 
haver uma retomada nos próximos meses. Em abril, os resultados já 
foram positivos”, diz ela. 

Indústrias de calçados vão buscar mercado saudita
As indústrias brasileiras de calçados participantes do Programa Bra-
zilian Footwear escolheram a Arábia Saudita como um dos destinos 
para promoção dos seus produtos em 2019 e 2020. O Brazilian Foo-
twear é levado adiante pela Abicalçados e Apex-Brasil e tem por ob-
jetivo a internacionalização das marcas brasileiras. Para o próximo 
biênio, as empresas escolheram Estados Unidos, França, Reino Uni-
do, China, Peru, Coreia do Sul e Arábia Saudita. O mercado saudita é 
o único árabe que faz parte do grupo.

Perdas causadas por paralisação já atingem R$ 50 bi
Apesar de mais desmobilizada, a greve dos caminhoneiros continua 
ampliando os prejuízos da indústria, do comércio e da agricultura 
do País. Dados divulgados por 13 segmentos da economia indicam 
perdas de mais de R$ 50 bilhões com fábricas paradas, [...] “Estamos 
apavorados”, diz o presidente executivo da Abicalçados, Heitor Klein. 
Pesquisa feita com associados da entidade indica que metade dos 
300 mil funcionários das empresas do setor está ociosa em razão do 
desabastecimento de matérias-primas. 
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Perdas causadas 
por paralisação já 
atingem R$ 50 bi
Cleide Silva

Apesar de mais desmobiliza-
da, a greve dos caminhonei-
ros  continua  ampliando  os  
prejuízos da indústria, do co-
mércio  e  da  agricultura  do  
País.  Dados  divulgados  por  
13  segmentos  da  economia  
indicam  perdas  de  mais  de  
R$  50  bilhões  com  fábricas  
paradas,  exportações  sus-
pensas, vendas adiadas e ani-
mais  mortos,  entre  outros  
problemas.

No  grupo  de  setores  com  
maiores perdas estão o de distri-
buição de combustível, que dei-
xou de vender o equivalente a 
R$ 11 bilhões, e o químico, com 
perda  de  faturamento  de US$ 
2,5 bilhões (cerca de R$ 9,5 bi-
lhões). A cadeia produtiva da pe-
cuária de corte deixou de movi-
mentar entre R$ 8 bilhões e R$ 
10 bilhões.

Produtores de aves e suínos 
contabilizam  R$  3  bilhões  em  
prejuízos, incluindo a morte de 
70 milhões de aves e de 20 mi-
lhões de suínos, a maior parte 
por falta de ração. Mesmo após 
o  fim  da  greve,  a  recuperação  
vai demorar a ocorrer. “O tem-
po que o produtor deve levar pa-
ra se reestruturar é de seis me-
ses a um ano”, calcula o superin-
tendente técnico da Confedera-
ção  da  Agricultura  e  Pecuária  
do Brasil (CNA), Bruno Lucchi.

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) calcula perdas 
de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 3,8 
bilhões)  só  com  exportações  
que  não  foram  concretizadas.  

Segundo  a  entidade,  45%  das  
660 mil empresas do País estão 
paradas por falta de matéria pri-
ma ou pela  dificuldade de en-
viar os produtos.

Ociosos.  Vários  setores  não  
calcularam prejuízos, mas o ba-
lanço de suas atividades dá a di-
mensão  do  estrago  resultante  
da  greve.  “Estamos  apavora-
dos”, diz o presidente executi-
vo da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abical-
çados), Heitor Klein.

Pesquisa  feita  com  associa-
dos da entidade indica que me-
tade dos 300 mil funcionários 
das empresas do setor está ocio-
sa em razão do desabastecimen-
to  de  matérias-primas.  Esto-
ques de calçados prontos, equi-
valentes a um mês de produção 
aguardam condições de tráfego 
para serem despachados aos lo-
jistas.

“Com base no volume de insu-
mos que têm hoje, 85% das em-
presas só conseguem trabalhar 
até sexta-feira”, diz Klein. Com 
isso, o número de trabalhado-
res ociosos poderá chegar a 230 
mil.

Automóveis. A indústria auto-
mobilística,  que  mantém  a  
maioria das 40 fábricas de diver-
sas  marcas  paralisadas  desde  
sexta-feira, já deixou de produ-
zir aproximadamente 38 mil veí-
culos. O setor emprega 113 mil 
funcionários e grande parte es-
tá em casa, sem previsão de re-
torno.

Ainda não há falta substan-
cial de carros nas concessioná-
rias,  mas o  desabastecimento 
de peças de reposição começa 
a  se  agravar,  diz  Alarico  As-
sumpção, presidente da Fede-
ração  Nacional  da  Distribui-

ção de Veículos Automotores 
(Fenabrave). 

Dados da Confederação Na-
cional  do  Comércio  de  Bens,  
Serviços e Turismo (CNC) in-

dicam perdas de R$ 3,1 bilhões 
nas vendas de combustíveis, lu-
brificantes e hortifrutigranjei-
ros nos Estados de São Paulo 
(responsável por quase meta-

de desse valor), Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e 
Distrito Federal. / COLABORARAM 
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ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR RAUL CARNEIRO
ACOLHENDO FAMÍLIAS E ASSISTINDO CRIANÇAS DESDE 1919

ASSISTÊNCIA * ENSINO * PESQUISA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Aos Diretores da
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO
Curitiba - PR
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL 
CARNEIRO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos mencionados na seção a seguir, intitulada “Base para opinião com 
ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO, em 
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board – (IASB) e as entidades sem fi ns lucrativos (ITG 2002R1). 
Base para opinião com ressalva
Adequação da Depreciação conforme a Vida Útil do Bem
Conforme previsto na NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e Médias empresas, em sua Seção 17 - Ativo Imobilizado, 
a Associação não realizou a revisão da vida útil dos bens do ativo imobilizado. Desta forma, não foi possível mensurar os 
eventuais efeitos sobre os valores de depreciação nas respectivas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Outros Assuntos

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016 apresentadas comparativamente, foram por nós 
examinadas, de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório de auditoria com ressalvas, 
datado em 31 de março de 2017.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil a entidades sem fi ns lucrativos (NBC ITG 2002R1) e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 

evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da 
empresa.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a 
não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos 
que identifi camos durante nossos trabalhos.

Curitiba - PR, 09 de abril de 2018.

CARLOS ALBERTO FELISBERTO
 Contador CRC (PR) nº 037293/O-9

MARTINELLI AUDITORES 
CRC (SC) nº 001.132/O-9

...continuação

NOTA 14 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Entidade mantém provisões para contingências trabalhistas, tributárias e cíveis cuja possibilidade de perda foi avaliada 
como de risco “provável” no montante de R$ 7.808.142 (Sete Milhões, Oitocentos e Oito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais) 
e de R$ 11.999.838 (Onze Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais) classifi cadas como 
“possível” pelos assessores jurídicos. A administração prevê que a provisão para contingência constituída no montante de 
R$ 19.807.980 (Dezenove Milhões, Oitocentos e Sete Mil e Novecentos e Oitenta Reais), é sufi ciente para cobrir eventuais 
perdas com processos judiciais.

2017 2016
Contingências Trabalhistas 1.797.000 86.000
Contingências Cíveis 6.011.142 1.447.662
Contingências Fiscais - 3.731.801
Total Contingências Prováveis 7.808.142 5.265.463
Contingências Trabalhistas (*) 10.549.904 6.454.279
Contingências Cíveis 5.040.664 2.192.130
Contingências Fiscais 4.204.554 -
Total Contingências Possíveis 19.795.122 8.646.409
Total de Contingências  Efeito Líquido 27.603.264 13.911.872
Contabilizado
Contingências Prováveis 7.808.142 5.265.463
Contingências Possíveis 11.999.838 8.646.409
Total 19.807.980 13.911.872

Depósitos Judiciais - -
Efeito Liquido 19.807.980 13.911.872

(*) As contingências trabalhistas provisionadas referem-se às demandas geradas pela prestação de serviços médicos por profi ssionais 
que atuavam como pessoas físicas e/ou jurídicas e sem a interferência da Cooperativa dos Médicos Pediatras do Paraná - COMEPP. 
A Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, já há anos vem adotando providências para a regularização da 
situação, inclusive através da readequação do relacionamento com aquela Cooperativa que, por sua vez, promoveu recentemente 
profunda reforma na sua organização interna, visando atender a legislação pertinente à sua área de atuação.
No exercício de 2017 foram contabilizadas 100% das contingências com a probabilidade de perda consideradas como 
prováveis e 50% das possíveis, conforme laudos dos assessores jurídicos, sendo que em 2016 foi contabilizado 100% para 
as prováveis e possíveis.
NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
O Patrimônio Líquido da Associação está representado pelo patrimônio social em R$ 35.953.245 (Trinta e cinco milhões, 
novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e quarenta e cinco reais), por saldo de Superávit acumulado de R$ 3.763.947 
(Três milhões, setecentos e sessenta e três mil e novecentos e quarenta e sete reais) e por ajuste de avaliação patrimonial 
sobre ativos em R$ 41.914.546 (Quarenta e um milhões, novecentos e quatorze mil e quinhentos e quarenta e seis reais).
NOTA 16 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2017 2016
Receitas da Área de Saúde 165.553.323 139.215.526
 Sistema Único de Saúde – SUS 58.609.026 50.276.089
 Convênios 103.239.731 86.753.928
 Particulares 3.704.566 2.185.509
Receitas da Área de Educação 34.775.856 27.199.298
 Mensalidades 33.118.945 25.688.094
Outras Receitas 1.656.911 1.511.204
Utilização de Recursos Captados 40.736.366 35.375.480
 Subvenções sociais 26.558.539 21.859.949
 Campanhas Iniciativa Privada 14.177.827 13.515.531
Receita Operacional Bruta 241.065.545 201.790.304
Glosas de Convênios (4.680.935) (4.717.150)
Gratuidades Concedidas (6.739.565) (3.971.359)
(-) Deduções da Receita (11.420.500) (8.688.509)

Receita Operacional Liquida 229.645.045 193.101.795

NOTA 16.1 – USO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
No ano de 2017, o uso dos recursos oriundos da Captação de Recursos atingiu o montante de R$ 40.736.366 (Quarenta 
milhões, setecentos e trinta e seis mil e trezentos e sessenta e seis reais), o que signifi ca um aumento de 15,15% (Quinze 
virgula quinze por cento) em relação ao exercício de 2016 que foi de R$ 35.375.480 (Trinta e cinco milhões, trezentos e setenta 
e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais), contribuindo decisivamente para o resultado superavitário ora verifi cado.
O ótimo desempenho na utilização dos recursos citados, deve-se a adequação da estrutura administrativa e adoção de 
processos de gestão voltados ao fi el cumprimento dos planos de aplicação de cada projeto de captação e/ou convênio.
Todos os valores de captação apresentados estão ou em conta no Ativo (Nota 6) ou aparecem como “uso dos recursos 
captados”, nesta Nota. Ressalte-se que a totalidade da captação ocorrida no transcurso de 2017 só será reconhecida 
contabilmente quando efetivamente depositada nas contas bancárias da Associação.
NOTA 17 - GLOSAS DE CONVÊNIOS
As glosas são registradas mensalmente, em obediência ao princípio de competência e são provenientes do não pagamento 
por parte dos planos de saúde e convênios médicos de valores referentes a procedimentos, medicamentos, materiais e taxas 
aplicados no atendimento de pacientes.
Quando da implantação do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar (MV 2000) em junho de 2012, optou-se pelo processo de 
faturamento integral, que a tudo incluísse, desconsiderando eventuais erros de registro, cadastro e divergências de tabelas, 
entre outros. Por decorrência disto, o alto percentual de glosas em anos anteriores, que chegaram a 18% (Dezoito por cento) 
do faturamento.
Em 2016, para um faturamento de R$ 86.753.028 de receitas com Convênios (planos de saúde) foram registradas glosas no 
valor de R$ 4.717.150, ou seja, 5,44%.
Já no exercício de 2017, para um faturamento de R$ 103.239.731 (19% maior que 2016), foram registradas glosas no valor 
de R$ 4.680.935, que representam 4,53% do faturamento. Esta boa melhoria de performance deve-se à continua gestão 
e melhoria dos processos de faturamento, envolvendo toda a estrutura interna, bem como pela atuação efi caz juntos aos 
convênios e planos de saúde.
NOTA 18 - DESPESAS OPERACIONAIS
NOTA 18.1  DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
Em 2017, o total de R$ 36.099.453 no grupo de Despesas Administrativas Gerais, foi novamente afetado por um aumento 
signifi cativo de R$ 5.896.108 relacionado a despesas com provisões para contingências (ver nota 14).
NOTA 18.2 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)

2017 2016 
Receita com Locação de Imóvel 277.464 229.048
Receita Com uso da marca - 1.650.000
Receita Estacionamento 160.888 182.145
Receitas de Convênios para Estágio 1.383.973 1.641.436
Receitas Com Pesquisas Clínicas 1.702.506 -
Outras Receitas Operacionais 480.498 659.304
Reversão Provisão s/ Recebíveis SUS (*) - (6.000.000)
Outras Despesas Operacionais (73.487) (113.839)
Total 3.931.842 (1.751.906)

(*) Valor computado no resultado do exercício de 2016 como perda, decorrente de reversão de provisão sobre recebíveis do 
SUS efetuadas em exercícios anteriores, a partir de 2009. 

NOTA 19 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Receitas Financeiras 2017 2016
Receitas de Aplicações Financeiras 1.284.933 839.034 
Descontos Obtidos 663.979 391.176 
Juros Recebidos 487.264 323.001 
Total das Receitas Financeiras 2.436.176 1.553.211 

Despesas Financeiras
Juros Pagos/Descontos Concedidos (592.139) (586.908) 
Taxas e Comissões bancárias (423.033) (363.430) 
Encargos sobre Empréstimos Bancários (2.972.272) (2.524.233) 
Total das Despesas Financeiras (3.987.444) (3.474.571) 

Resultado Financeiro Líquido  (1.551.268)  (1.921.360)

NOTA 20 - PRESTAÇÃO ANUAL DE SERVIÇOS AO SUS 
Consoante a disposições do Decreto 7.237 de 20/07/2010, a entidade atendeu no exercício de 2017 as disposições 
estabelecidas pelo referido diploma legal. A legislação pertinente estabelece ainda que a entidade ofereça e preste 
efetivamente, pelo menos, sessenta por cento dos seus serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS.
A Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro atingiu o percentual de 60,45% de atendimentos aos 
pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), considerando a totalidade das diárias produzidas, dividida pelas diárias 
(pacientes) dos SUS (Sistema Único de Saúde).

NOTA 21 - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM GRATUIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 
Em concordância com as políticas da área de ensino desta Associação, em 2017 foram investidos R$ 6.739.565 em educação 
(aumento de 69,70% em relação a 2016), a título de gratuidade em educação, além de bolsas de estudos, como incentivo ao 
desenvolvimento técnico e cientifi co de profi ssionais da área de saúde, em sua maioria colaboradores lotados no Complexo 
Pequeno Príncipe.

NOTA 22 -  ISENÇÕES USUFRUÍDAS 
Em 2017 a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro obteve isenções fi scais no valor total de 
R$ 41.860.226 (Quarenta e um milhões, oitocentos e sessenta mil e duzentos e vinte e seis reais), distribuídas da seguinte forma:

RESUMO DAS ISENÇÕES POR INSTITUIÇÃO 2017
HPP CEVA  FPP  IPPP  Total 

IRPJ  4.325.479  -    -    -    4.325.479 
CSLL  1.565.812  -    -    -    1.565.812 
INSS - Patronal  20.020.563  86.874  2.612.686  807.095  23.527.218 
COFINS  2.883.071  184.830  868.531  -    3.936.432 
PIS  1.344.829  43.172  282.163  29.032  1.699.196 
IPTU  34.212  -    -    -    34.212 
ISS  5.016.275  308.050  1.447.552  -    6.771.877 
TOTAL GERAL  35.190.241  622.926  5.210.933  836.127  41.860.226 

NOTA 23 - TRABALHO VOLUNTÁRIO 
O custo do trabalho voluntário foi estimado pela Associação com base nos valores praticados pelo mercado para as atividades 
exercidas pelos voluntários, conforme demonstrado a seguir:

TRABALHO VOLUNTÁRIO
Exercício Total de Horas Valor total

2016 22.066 R$ 882.640
2017 18.436 R$ 921.800

NOTA 24 - COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2017 a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro possuía apólices de seguro 
contratado junto a seguradoras do país para a cobertura de riscos diversos, incêndio e roubo para imóveis, veículos e equipamento.
A administração da Entidade considera que o montante de cobertura de seguros é sufi ciente para cobrir eventuais sinistros 
em suas instalações e bens.

                       Ety da Conceição Gonçalves Forte                                   José Álvaro da Silva Carneiro
Presidente - CPF 819.422.739-91                               Diretor Corporativo - CPF 010.153.039-00

Carlos Antonio da Fonseca
Contador CRCSP 135796/0-O SPR

CPF 039.127.858-48

QUEDA DE BRAÇO

AGU aplica multas 
de R$ 141 milhões a 
96 transportadoras

● Setores da economia sentem o efeito da paralisação dos caminhoneiros, 
que ontem entrou no nono dia

O CUSTO DA GREVE

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

Carne bovina

deixaram 
de ser 
movimentados 
no setor

toneladas de 
carne bovina 
deixaram 
de ser 
exportadas

Cadeia do leite

de prejuízo 
no País

de litros 
de leite 
descartados

Carne bovina
Indústria de 
frangos e porcos Cadeia do leite

300
milhões

70
milhões

40 mil R$ 1
bilhão

R$ 3
bilhões

R$ 8
bilhões

de prejuízo com 
exportação e 
produção

de pintinhos 
mortos

Carne bovina
Indústria de 
frangos e porcos 

das 
indústrias 
estão 
paradas

45%R$ 3,8
bilhões
em perdas com 
exportações 
que não foram 
feitas

Comércio
Indústria 
farmacêuticaComércio
Indústria 
farmacêutica

R$ 1,6 bilhão
em perdas 
nas vendas 
por dia no 
Estado

R$ 1,8
bilhão

em perdas 
nas vendas 
por dia no 
País

R$ 5,4
bilhões de prejuízo no período 

de paralisação. 
Laboratórios têm 
problemas de entrega 
de medicamentos

Indústria nacionalIndústria nacional

Supermercados
Distribuidoras de 
combustíveis

em perdas no 
faturamento

em produtos perecíveis 
deixaram de ser vendidos

Supermercados
Distribuidoras de 
combustíveis

R$ 11 bilhões R$ 2,4 bilhões
Indústria química

em perda de 
faturamento

Supermercados

R$ 9,5 bilhões

Indústria química
Distribuidoras de 
combustíveis

l Longo prazo

l A Advocacia-Geral da União 
(AGU) aplicou R$ 141,4 milhões 
em multas judiciais em 96 empre-
sas de transportes que teriam 
descumprido decisão do Supre-
mo Tribunal Federal sobre a de-
sobstrução das estradas. A rela-
ção das transportadoras foi envia-
da à Corte ontem à noite. Na sex-
ta-feira, o ministro Alexandre de 
Moraes determinou que fosse apli-
cada multa R$ 100 mil por hora a 
empresas que participassem dos 
bloqueios. As multas têm valores 
entre R$ 400 mil e R$ 9,2 mi-
lhões. / JOÃO PAULO NUCCI 

“O tempo que o produtor 
deve levar para se 
reestruturar é de 
seis meses a um ano.”
Bruno Lucchi
SUPERINTENDENTE TÉCNICO DA CNA

“Estamos apavorados.”
Heitor Klein
PRESIDENTE DA ABICALÇADOS

Em nove dias de greve, o setor de distribuição de combustíveis, que 
deixou de faturar R$ 11 bilhões, e o químico estão entre os mais afetados 
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PROGRAMA BRAZILIAN FOOTWEAR 
TERÁ SETE MERCADOS-ALVO 
NO PRÓXIMO CONVÊNIO

ESPECIAL INFORME JURÍDICO

Aproveitando a oportunidade de realiza-
ção do Salão Internacional do Couro e do 
Calçado (SICC) – matéria na página 5 –, a 
Abicalçados, a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e associados do Brazilian 
Footwear, programa mantido pelas entida-
des, promoveram a reunião de seleção dos 
mercados-alvo para o próximo convênio – 
ainda não assinado –, do biênio 2019-2020. 

A reunião teve início com a apresentação da 
metodologia utilizada pela Inteligência de 
Mercado da Apex-Brasil para elencar os países 
com maior potencial de consumo de calçados, 
especialmente brasileiros, para que recebam 
os investimentos do Brazilian Footwear para 
o próximo biênio. Inicialmente, foram elenca-
dos 41 países. O objetivo, ao final da reunião, 
era selecionar os mercados-alvo para o pró-
ximo projeto. “Como metodologia de seleção, 
utilizamos 47 indicadores, que formaram sete 
blocos de variáveis: comércio, dinamismo 
de mercado, desempenho nas exportações 
do Brazilian Footwear, concorrência interna, 
macroeconomia local, demografia e renda e 
consumo de calçados”, explicou Clara Santos, 
coordenadora de Inteligência de Mercado da 
Apex-Brasil. Os levantamentos geraram no-
tas quantitativas e qualitativas, também le-
vando em consideração pesquisas realizadas 
juntos aos SECOMs de cada país selecionado 
e uma pesquisa realizada com associados ati-
vos do Brazilian Footwear. 

A primeira consulta aos associados foi so-
bre a Argentina, hoje o principal mercado 
para o calçado brasileiro, e sobre os Estados 
Unidos, país que caiu para o segundo posto 
em 2018, embora siga sendo grande consu-
midor dos produtos. A unanimidade foi que 
a Argentina já é um mercado cativo, onde as 
marcas brasileiras trabalham há bastante 
tempo e têm imagem consolidada. Por isso, 
o país vizinho foi descartado como merca-
do a ser trabalhado no próximo biênio. Já os 
Estados Unidos, país que exige um grande 
trabalho para imagem e posicionamento de 
marca, seguiu como um dos mercados-alvo 
do Brazilian Footwear. 

Na América do Sul, também foram dis-
cutidos Chile, Colômbia e Peru. O pri-

meiro, apesar de grande consumidor de 
calçados, é praticamente dominado por 
private label – marca do cliente – e foi 
descartado. A Colômbia, que atualmente 
é mercado-alvo do programa, também 
foi descartada, já que possui marcas ver-
de-amarelas consolidadas, em função 
de mais de uma década de trabalho re-
alizado por meio de ações do Brazilian 
Footwear. O objetivo, segundo os associa-
dos, é focar investimentos em grandes 
mercados que ainda não possuam uma 
consolidação das marcas Made in Brazil. 
Assim, foi selecionado o Peru, que tem 
uma classe média crescente e grande po-
tencial de consumo de calçados, e onde 
o Brasil participa apenas com 9,46% das 
importações totais. 

No continente europeu, a escolha foi pela 
França, onde neste ano ocorre a primeira 
missão comercial de marcas nacionais entre 
11 e 13 de junho, e pelo Reino Unido, país que 
recebeu uma Missão Prospectiva da Abical-

çados e é matéria de um estudo estratégico 
em fase de finalização (leia na página 6).

Na Ásia, as escolhas ficaram por China, que 
atualmente é mercado-alvo do programa, e 
por dois novatos: Arábia Saudita e Coreia 
do Sul. Nestes casos, foram levados em 
consideração o grande potencial de consu-
mo, especialmente da China, que consome 
quase 4 bilhões de pares por ano. Já a Co-
reia do Sul foi destacada pelo poder econô-
mico e também pela influência que tem na 
China, principalmente por meio de celebri-
dades locais, o que abre vasto campo para 
projetos de imagem. A Arábia Saudita, por 
sua vez, foi aclamada por ser grande mer-
cado com influência nos demais países do 
Oriente Médio. 

Desta forma, foram selecionados para 
mercados-alvo do próximo biênio 2019-
2020: Estados Unidos, Peru (novo), França, 
Reino Unido, China, Coreia do Sul (novo) e 
Arábia Saudita (novo). 

Reoneração da folha de pagamentos é 
sancionada
Após ter sido aprovada em plenário da Câ-
mara dos Deputados e do Senado, manten-
do 29 setores no regime da desoneração, 
dentre eles o setor calçadista, a medida 
seguiu para sanção do Presidente Michel 
Temer.  Sancionada na Lei nº 13.670 (https://
bit.ly/2LcZUkx), no DOU extra de 30/05/18, 
o Presidente reduziu para 17 os setores que 
seguirão com a desoneração da folha de pa-
gamentos, mantendo, contudo, a indústria 
calçadista.Assim sendo, após forte empe-
nho do setor, e decisiva ação dos parlamen-
tares que representam a indústria de calça-
dos, esta se mantém no cenário que vinha 
atualmente, com a opção de contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta, pela 
alíquota de 1,5%, até 31 de dezembro de 2020.

A nova lei regulamenta a forma de contri-
buição do período em que a MPV 774/2017 
esteve em vigor (1º/07/2017 à 09/08/2017), 
ou seja, determina que, para os que haviam 
optado no ano de 2017 pela contribuição so-
bre a receita bruta, mas contribuíram sobre a 
folha de pagamentos por força da MPV, será 
considerado como pagamento indevido, po-
dendo compensar o que pagou a maior com 
futuros débitos de contribuição previdenciá-
ria patronal, ou então com pedidos de resti-
tuição. Ainda, o texto da lei publicada prevê 
o adicional de um ponto percentual, até 31 
de dezembro de 2020, nas alíquotas da Co-
fins-Importação na hipótese de importação 
de bens desonerados, tais como o calçado 
e permite a compensação de contribuições 
sociais para contribuintes que utilizem o 
e-Social, alterando sanções por descumpri-
mento de obrigações contábeis e fiscais.

Determina vedações à compensação de dé-
bitos próprios, como é o caso da vedação para 
empresas que recolhem o IRPJ e a CSLL por 
estimativa e da vedação quando for instaurado 
procedimento fiscal para confirmação de liqui-
dez e certeza do crédito.

Reforma Trabalhista
De acordo com o entendimento do Parecer 
nº 248/2018 (https://bit.ly/2J9atEL), aprovado 
pelo Ministro do Trabalho e publicado na edi-
ção do dia 15 de maio de 2018, do Diário Oficial 
da União - DOU, a Modernização Trabalhista 
é aplicável de forma geral, abrangente e ime-
diata a todos os contratos de trabalho regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
inclusive àqueles iniciados antes da vigência 
da Lei nº 13.467/2017. A aprovação pelo Mi-
nistro gera efeito vinculante para a Adminis-
tração no âmbito do Ministério do Trabalho, e 
traz segurança jurídica, sobretudo na atua-
ção fiscalizatória dos servidores desta Pasta, 
que deverão obrigatoriamente segui-lo. O 
Parecer, elaborado pela unidade da Advoca-
cia Geral da União (AGU), conclui que a perda 
de eficácia, em 23 de abril de 2018, da Medida 
Provisória (MP) nº 808/2017 não modifica o 
fato jurídico de que a Modernização Traba-
lhista é aplicável a todos os contratos de tra-
balho regidos pela CLT, inclusive àqueles ini-
ciados antes da vigência da nova Lei, e que 
continuaram em vigor após 11 de novembro 
de 2017. Salientamos, porém, que o parecer 
não tem força de lei. É um entendimento e 
uma orientação do Ministério sobre o tema.

Ainda, na edição do DOU de 24 de maio, a Por-
taria 349/2018 (https://bit.ly/2kFilmM), assina-
da pelo Ministro do Trabalho Helton Yomura, 
estabelece regras voltadas à execução da Lei 
nº 13.467/2017 (reforma trabalhista). Na prática, 
a Portaria retoma o texto da Medida Provisó-
ria – MP 808/2018, que pretendia regulamentar 
aspectos da Lei 13.467/2017. A MP não foi apre-
ciada pelos deputados e senadores no prazo 
previsto e caducou, perdendo a validade. Po-
rém, a redação da Portaria trata, basicamente, 
de trabalho autônomo e intermitente.

Suély Muhl
Assessora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

LISTA DE PAÍSES
QUE SERÃO OS
MERCADOS-ALVO*

Coreia do Sul
População: 51 milhões
Consumo: 60 milhões de pares
Importação: 16 milhões de pares

China
População: 1,4 bilhão
Consumo: 3,8 bilhões de pares
Importação: 84 milhões de pares

*Dados de 2016

França
População: 65 milhões
Consumo: 403 milhões de pares
Importação: 487 milhões de pares

Reino Unido
População: 66 milhões
Consumo: 235 milhões de pares
Importação: 745 milhões de pares

Arábia Saudita
População: 143 milhões
Consumo: 420 milhões de pares
Importação: 277 milhões de pares

Estados Unidos
População: 323 milhões
Consumo: 2,3 bilhões de pares 
Importação: 2,3 bilhões de pares

Peru
População: 31 milhões
Consumo: 88 milhões de pares
Importação: 42 milhões de pares
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O mês de maio foi de muita capaci-
tação na Abicalçados. Ao todo, fo-
ram realizados três eventos sobre 
criação de valor de marca e vendas, 
mídias sociais e gestão comercial. 

O primeiro workshop foi sobre 
criação de valor de marca, no dia 
8. Ministrado pelo designer Viní-
cius Prado, na sede da Abicalçados, 
em Novo Hamburgo/RS, o evento 

tratou de formas para a criação de 
uma imagem positiva para as mar-
cas. “É preciso criar uma história”, 
disse. Segundo ele, o primeiro pas-
so é criar uma percepção positiva 
que garanta a primeira venda. “A 
qualidade, por si só, não garante a 
venda, o que garante é a percepção 
que o consumidor vai ter. Cerca de 
90% do ato de compra é emoção, é 
um instinto primitivo”, acrescen-
tou Prado, ressaltando que é pre-
ciso desenvolver uma memória 
afetiva no cliente. 

Antes da apresentação dos concei-
tos, Prado realizou uma primeira 
rodada de vídeos com os partici-
pantes. Nele, os calçadistas tinham 
que apresentar suas marcas em 
um minuto. A diferença ficou evi-

dente nos últimas apresentações, 
já na noite, quando os mesmos 
já haviam criado um discurso de 
acordo com as dicas fornecidas, 
com a segmentação de cada tipo 
de cliente, a criação das “personas” 
e com uma abordagem focada no 
consumidor. 

No dia 15 foi a vez do consultor Gus-
tavo Campos assumir o comando da 
palestra intitulada “Gestão 4.0”, que 
deu dicas importantes de treina-
mento para potencializar as vendas.

Encerrando o ciclo de eventos, foi 
promovido pela Share, com a par-

ceria da Abicalçados, um curso mi-
nistrado por Andrey Dutra, head de 
Conteúdo na Paim Comunicação, 
que abordou estratégias para engajar 
usuários de redes sociais, por meio 
de conteúdos que geram conversas 
e conectam pessoas. “É menos sobre 
propaganda e mais sobre experiên-
cia de marca 360. O consumidor pre-
cisa visualizar o posicionamento em 
todos os canais”, disse.

Segundo o gestor de Projetos da Abi-
calçados, Cristian Schlindwein, os 
workshops promovidos pela Abical-
çados têm a missão de aliar a teoria à 
prática e potencializar os resultados. 

Confira a agenda dos eventos 
do setor no site da Abicalçados - 
www.abicalcados.com.br. 

NA GELADA GRAMADO, SICC 
AQUECE AS VENDAS DE CALÇADOS

ABI NOTÍCIAS

ENTIDADE 
PROMOVE 
WORKSHOPS DE 
CAPACITAÇÃO

As baixas temperaturas registradas em Gra-
mado/RS não foram suficientes para afas-
tar os mais de 18 mil visitantes, sendo 250 
estrangeiros, que estiveram no Salão Inter-
nacional do Couro e do Calçado (SICC), rea-
lizado entre os dias 21 e 23 de maio no Serra 
Park. Foram mais de 1,8 mil marcas exposito-
ras na, segundo a promotora, maior feira das 
27 edições realizadas pela mostra calçadista. 

O diretor da Merkator, empresa promotora 
da feira, Frederico Pletsch, destaca que os 
negócios ocorreram acima das expectativas, 
especialmente levando em consideração 
o momento econômico brasileiro. “Eu não 
gosto de dar números, é sempre um chute. O 
que posso dizer é que vi muitas canetas fun-
cionando o tempo todo, as pessoas estavam 
animadas nos corredores”, avalia. Ainda, 
segundo o executivo, existe uma demanda 
considerável por parte dos expositores para 
que se aumente o espaço expositivo e até um 
dia a mais de evento. “Eles reclamam, disse-
ram que querem aproveitar mais os qualifi-
cados lojistas que vêm aqui”, completa Plets-
ch. Porém, o fato é de que o próximo SICC já 
tem data confirmada, será de 20 a 22 de maio 
de 2019, no mesmo local. “Vamos conversar 
com os expositores sobre a ideia de ampliar 
ou não a feira em mais um dia”, conta. 

Lançadora de Verão
Outro fator comentado por Pletsch foi que o 
SICC, mesmo sendo uma feira lançadora das 
coleções de primavera-verão, “vendeu muita 

bota”. “Parece que acabamos com a hipocri-
sia de feiras por temporada. Aqui, especial-
mente em função do frio que voltou, vende-
mos muitas botas e sapatos fechados, com 
pronta entrega”, informa. 

Pletsch comemora o fato de que encerra o 
SICC com 25% a 30% dos contratos de renova-
ção para o próximo ano, que certamente não 
será difícil de fechar, visto a “briga” de grandes 
empresas por maiores espaços. “A Grendene, 
por exemplo, está solicitando um estande de 
500 metros quadrados”, revela o empresário. 

Internacional
O SICC também caminha a passos largos 
rumo à internacionalização. Segundo Plets-
ch, foram convidados pelo evento 250 im-
portadores, a maior parte da América Latina, 
mas também dos Estados Unidos, Europa e 
Oriente Médio.

A Abicalçados participou da feira por meio 
do Brazilian Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados mantido em parce-
ria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 
Através da iniciativa, foram realizados os 
projetos Comprador Vip e Imagem. Para o 
primeiro, a entidade convidou uma compra-
dora do grupo colombiano Simeon. Localiza-
da em Cali, a empresa possui 18 lojas de cal-
çados e busca aumentar o mix de produtos 
brasileiros em suas vitrines. “A compradora 
gostou muito do que viu e ficou de realizar 

contatos posteriores”, conta Maria Patrícia 
de Freitas, analista de Promoção Comercial 
da Abicalçados, ressaltando que a atual co-
tação do dólar, mesmo que ainda instável, 
pode auxiliar na formação de preços mais 
competitivos aliados à qualidade do produto 
brasileiro — uma das buscas da comprado-
ra. A Colômbia, depois de registrar queda de 
10% nas suas importações de calçados brasi-
leiros em 2017, vem se recuperando no ano 
corrente. Entre janeiro e abril, os colombia-
nos importaram 2,5 milhões de pares pelos 
quais pagaram US$ 12,23 milhões, 11,4% mais 
do que no mesmo período de 2017. 

Já o Projeto Imagem trouxe duas jornalistas 
dos Emirados Árabes Unidos para conhecer – 

e divulgar – o calçado brasileiro nos veículos 
Millionaire Group e do Images Multimedia FZ 
LLC. “Elas gostaram muito do que viram. Fica-
ram surpresas com o tamanho da feira, com 
a qualidade dos produtos e também com a 
diversidade das coleções, bem como posicio-
namento das marcas no mercado. Além dis-
so, elas puderam conhecer o processo fabril 
dos produtos, o desenvolvimento e a criação, 
o que também surpreendeu as convidadas”, 
conta a coordenadora de Promoção de Ima-
gem da Abicalçados, Alice Rodrigues. 

A Merkator realiza o SICC com a parceria dos 
sindicatos das indústrias de calçados de Es-
tância Velha, Ivoti, Igrejinha, Novo Hambur-
go, Parobé, Sapiranga e Três Coroas.

ABICALÇADOS ALERTA PARA RISCO DE PERDA DE EMPREGOS COM REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO

O presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, participou, 
no último dia 8 de maio, de audi-
ência pública promovida pela Co-
missão de Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado Federal, em Brasília. 
O objetivo do encontro, acompa-
nhado por representantes MDIC, 
Camex e de associações dos seto-
res calçadista e têxtil foi debater 
o impacto da solicitação de redu-
ção das alíquotas de importação 

para quatro NCMs (a maioria do 
segmento de esportivos) dos atu-
ais 35% para 20%.

Segundo o executivo da Abicalça-
dos, havendo a redução de 15 pon-
tos percentuais no imposto, a in-
dústria nacional sofreria impacto 
significativo no nível de empre-
go.  “Para se ter uma ideia, sem a 
alíquota atual, de 2000 a 2007, as 
importações de calçados aumen-

taram quase 500%, de 6 milhões 
de pares para 28,7 milhões. O fato 
destruiu empregos no Brasil, fe-
chou fábricas. Só resgatamos o 
fôlego a partir da nova alíquota 
e da proteção contra a concor-
rência desleal imposta pelos cal-
çados oriundos da China (anti-
dumping)”, explica. Atualmente 
a indústria calçadista brasileira 
emprega 300 mil pessoas direta-
mente, número que poderia ser 

drasticamente afetado por uma 
possível “invasão de produtos” 
com preços abaixo dos pratica-
dos pelo mercado, especialmente 
oriundos da Ásia, a partir da redu-
ção do imposto.

Klein ressaltou que a audiência foi 
muito positiva para os calçadis-
tas nacionais, que conseguiram 
sensibilizar os presentes com o 
tema da importância da indústria 

calçadista do Brasil, que hoje con-
ta com mais de 7,7 mil fábricas e 
está presente, com força, em mais 
de dez estados brasileiros.

A Camex é um órgão ligado à 
Presidência da República res-
ponsável pela formulação, ado-
ção e implementação de polí-
ticas e atividades relativas ao 
comércio exterior de bens e ser-
viços do Brasil. 
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MARCAS, TECNOLOGIA E 
DISRUPÇÃO SÃO TEMAS DO 22º SNIC

ABI NOTÍCIAS

A Abicalçados promove, no próximo dia 13 de 
junho, a 22ª edição do Seminário Nacional da 
Indústria de Calçados (SNIC). O evento, que 
acontece na Unisinos, em São Leopoldo/RS, 
traz como tema central “Marcas, Tecnologia 
e Disrupção”. O investimento é de R$ 60 para 
associados da Abicalçados e estudantes  – me-
diante identificação no dia do evento. Para o 
público geral o investimento é de R$ 120 para 
o dia todo de palestras e talks. Os ingressos 
são limitados e podem ser adquiridos via site 
www.abicalcados.com.br/snic, onde também 
constam mais informações sobre o evento.

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian 
Schlindwein, destaca que, além da interação 
com o público, o evento promete surpresas 
aos participantes. “Os temas trazidos, que 
abrangem futurismo, assistentes pessoais por 
comando de voz, tendências em inovação na 
sociedade, mudanças de comportamento do 
consumidor digital, entre outros, em um am-
biente de mudanças exponenciais, é funda-
mental para que empresários, profissionais e 
estudantes possam se adaptar a atual realida-
de do mercado”, ressalta o gestor. 

Um dos palestrantes é o executivo líder da área 
de Soluções de Indústrias e Varejo da IBM, Enio 
Garbin, que falará sobre a integração dos ca-
nais físicos e digitais, no chamado omni chan-

nel. O especialista adianta que irá explorar 
como a tecnologia continua, e agora numa ve-
locidade ímpar, alavancando a transformação 
e reinvenção da sociedade e dos negócios, em 
especial do varejo. Segundo ele, a tendência é 
de que tudo se funda, o físico e o digital, com 
consumidores prezando pelo autoatendimen-
to e praticidade. “O novo mundo é omni”, frisa. 
Para Garbin, o varejo precisa estar preparado 
para esse novo momento, com lojas conecta-
das e integradas numa jornada completa para 
o consumidor, revendo sua cadeia de supri-
mentos para atender sua demanda. “Embora o 
e-commerce seja uma realidade consolidada, é 
preciso cada vez mais convergir para a visão 
onipresente do mesmo, onde não existem ca-
nais”, acrescenta. 

Inteligência Artificial
Outro ponto alto da apresentação será Inteligên-
cia Artificial (IA), ferramenta que auxilia no enga-
jamento do consumidor, planejamento de opera-
ção, atendimento, pré e pós-vendas, entre outros 
aspectos. “A IA destrava todo o potencial das 
informações não-estruturadas, como som, voz, 
vídeo, foto etc., bem como entrega uma interação 
mais humana e inteligente”, conclui Garbin.

Além de Garbin, o evento traz nomes importan-
tes como Tais Bellini, da HP, e o dinamarquês 
Peter Kronstrom, do Copenhagen Institute for 
Futures Studies Latin America. O Seminário é 
uma promoção da Abicalçados com os patrocí-
nios da Francal Feiras, Couromoda e Colorgraf. 
A curadoria é da WTF! School.

MANUTENÇÃO 
DA DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE 
PAGAMENTOS
O setor calçadista brasileiro comemo-
ra a sanção presidencial, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 31 de 
maio, do Projeto de Lei 8456/2017 – co-
nhecido como projeto da reoneração. 
“A notícia de que o setor calçadista fora 
excluído do projeto, no qual as empre-
sas passariam a pagar 20% sobre a fo-
lha de pagamentos invés de 1,5% sobre 
o faturamento, excluindo as exporta-
ções, veio como um alívio”, comemora 
o presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein. Com isso, fica garantida 
a manutenção da modalidade atual de 
contribuição até 2020. 

Conforme o projeto sancionado, foram 
mantidos no regime atual de desone-
ração 17 setores (de 56), entre eles o 
calçadista. Klein, ao agradecer o empe-
nho de parlamentares ligados à defesa 
do setor calçadista, destaca que o pro-
grama original, de 2011, contemplava 
apenas seis setores, por esses serem 
intensivos em mão de obra, e que logo 
após o projeto foi inflado para 56 seg-
mentos, nem todos com as caracterís-
ticas que deram origem à iniciativa. “O 
fato acabou pesando nas contas públi-
cas”, concluiu o executivo. 
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MERCADO DO REINO UNIDO 
ATRAI CALÇADISTAS BRASILEIROS

BRAZILIAN FOOTWEAR

Os calçadistas brasileiros estão focados na 
expansão do mercado no Reino Unido, que 
no ano passado importou o equivalente a US$ 
6,4 bilhões em calçados, a maior parte deles 
da China. A primeira iniciativa do Brazilian 
Footwear naquele país foi realizada entre os 
dias 7 e 12 de maio, quando uma equipe da 
Abicalçados, que gere o programa de apoio 
às exportações de calçados em parceria com 
a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil), esteve 
in loco realizando uma missão prospectiva 
para conhecer melhor o mercado local.

A gestora de Projetos da Abicalçados, Rober-
ta Ramos, conta que no período foram rea-
lizadas reuniões com promotoras de feiras, 
empresas de Relações Públicas e de mat-
chmaking, Setor de Promoção Comercial do 
Brasil no Reino Unido (Secom), compradores 
locais e espaços para um possível showroom 

brasileiro no país, além de visitas ao varejo 
de Londres e do sudeste da Inglaterra. “O Rei-
no Unido é um mercado, de fato, novo para 
o Programa. No país podemos encontrar 
poucas marcas brasileiras, já que a maior 
parte das empresas que exporta para lá o 
faz por meio de private label (com a etique-
ta do cliente)”, explica Roberta, ressaltando 
a importância de se iniciar um trabalho de 
imagem e promoção comercial das marcas 
Made in Brazil no país. No ano passado, con-
forme dados da Abicalçados, os calçadistas 
brasileiros exportaram para lá US$ 24 mi-
lhões, 11% menos do que em 2016. Já nos qua-
tro primeiros meses deste ano, foi embarca-
do o equivalente a US$ 8,2 milhões, 8% mais 
do que no mesmo ínterim de 2017.

Oportunidades
Segundo a gestora, trata-se de um mercado 
promissor, especialmente porque é grande 

consumidor de produtos de maior valor 
agregado (couros) e tem no preço compe-
titivo um fator determinante. Somente no 
ano passado, o consumo britânico ficou em 
mais de 500 milhões de pares, cerca de 8 
pares per capita. “Os calçados brasileiros 
estão bem posicionados na questão pre-
ço e qualidade, dois fatores fundamentais 
de compra no Reino Unido”, acrescenta. 
Conforme estudo sobre aquele mercado, 
realizado pela Inteligência da Abicalçados 
e que será lançado até o final deste mês, 
o preço foi considerado determinante por 
36% dos compradores, fator seguido por 
qualidade (29%).

Durante a Missão, também foi observado 
que os consumidores locais são abertos a 
novidades e tendências de moda, embora 
prezem muito pelo conforto. “Na Inglaterra, 
maior mercado do Reino Unido, vimos opor-

tunidade para os três segmentos - feminino, 
masculino e infantil -, justamente pelo estilo 
de consumo, pelo o que é ofertado nas lojas, 
e pela boa imagem do Brasil junto aos ingle-
ses”, conclui Roberta.

De olho em um mercado 
que consome mais de 400 
milhões de pares de calça-
dos por ano, quase todos 
eles importados, a Abical-
çados, por meio do Brazi-
lian Footwear, promove a 
primeira Missão  França.
 
O evento, que acontece com 
19 marcas brasileiras, entre 
11 e 13 de junho, em Paris, 
tem como objetivo a capta-
ção de agentes e distribui-
dores qualificados para a 
atuação naquele mercado, o 
que será possível por meio 
de uma parceria com a As-
sociação de Agentes de Cal-
çados da França (Arici) e o 
apoio da Embaixada do Bra-
sil, que realizaram o serviço 
de matchmaking (reuniões 
pré-agendadas com agentes 
e distribuidores franceses). 

“Recente estudo de mercado 
realizado pela Abicalçados 
na França apontou a neces-
sidade de se ter uma inter-
mediação com parceiro local 
para o bom desempenho das 
vendas”, explica a coordena-
dora de Promoção Comercial 
da Abicalçados, Letícia Sperb 
Masselli, ressaltando que o 
evento não será comercial, 
ou seja, não tem o objetivo 
de vender calçados, apenas 
formar parcerias para a in-
serção no mercado local.
 
Exportações
Mercado-alvo do atual con-
vênio do Brazilian Footwear, 
a França vem aumentando 
as importações de calça-
dos brasileiros. No primeiro 
quadrimestre deste ano, os 
franceses compraram mais 
de três milhões de pares ver-

de-amarelos, 54% mais do 
que no mesmo período de 
2017. “Com uma ação acerta-
da para inserção de marcas 
brasileiras, poderemos alçar 
voos ainda mais altos e, o 
melhor, com marca própria”, 
projeta Letícia.
 
Atualmente a França é o 
terceiro principal destino do 
calçado brasileiro no exte-
rior, porém com grande inci-
dência de private label (com 
a marca do cliente).
 
Participam da Missão Fran-
ça as marcas Sollu, Bibi, Jor-
ge Bischoff, Loucos & Santos, 
Luz da Lua, Rider, Cartago, 
Grendha, Zaxy, Copacabana, 
Pegada, Democrata, Werner, 
Raphaella Booz, Dumond, 
Capodarte, Ortopé, Suzana 
Santos e Renata Mello.

A 90ª edição da feira Expo Riva Schuh, que acon-
tece em Riva del Garda/Itália entre os dias 16 e 
19 de junho, contará com 46 marcas de calçados 
verde-amarelos. A ida da delegação brasileira a 
uma das mais importantes mostras do mundo 
é realizada através do Brazilian Footwear. As 
marcas brasileiras se juntam a outras 1,4 mil 
de 40 diferentes países. “A Expo Riva é uma das 
feiras mais internacionalizadas do mundo, rece-
bendo os principais compradores dos mercados 
mais relevantes. Com o dólar no patamar atual 
e um produto bem posicionado, tanto em preço 
quanto qualidade, vamos participar com ótimas 
expectativas”, projeta a analista de Promoção 
Comercial da Abicalçados, Ruisa Korndorfer. No 
segundo dia do evento, 17, está programado um 

evento de relacionamento com compradores 
dos Emirados Árabes Unidos e da França. 

Na feira do segundo semestre do ano passado, 
as 42 marcas brasileiras participantes geraram 
expectativas de negócios na ordem de US$ 24 
milhões (entre os efetivados in loco e os alinha-
vados no evento), número que deve ser batido 
nesta edição. 

Participam da mostra as marcas Klin, Werner, 
Andacco, Carrano, Madeira Brasil, Verofatto, Pic-
cadilly, Pegada, Vizzano, Beira Rio Conforto, Mo-
leca, Molekinha, Molekinho, Modare Ultraconfor-
to,  Usaflex, Tabita, Pampili, Cravo & Canela, Jorge 
Bischoff, Loucos & Santos, Ramarim, Comfortflex, 
Whoop, Stéphanie Classic, Cristofoli, Azaleia, Di-
jean, Suzana Santos, Renata Mello, Kildare, Sapa-
toterapia, Democrata, Petite Jolie, Sollu, Pimpo-
lho, Indiana Colours of Brazil, Grendha, Grendene 
Kids, Copacabana, Capelli Rossi, Capodarte, Du-
mond, ADG Export, Adrun, Pyramidis e Arezzo. 

CALÇADISTAS REALIZAM MISSÃO FRANÇA

COM MAIS DE 40 MARCAS, 
FEIRA ITALIANA GERA 
BOAS EXPECTATIVAS
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MARCAS NACIONAIS 
“COMBINANDO COM OS RUSSOS”

Diz o ditado popular que para o sucesso 
de uma empreitada é sempre importan-
te “combinar com os russos”. É com esse 
objetivo, de combinar e vender calçados 
no gigante da Eurásia, que a Abicalçados, 
por meio do Brazilian Footwear, programa 
de apoio às exportações mantido em par-
ceria com a Apex-Brasil, levará 14 marcas 
nacionais para uma Missão Comercial em 
Moscou. O evento acontece entre os dias 6 
e 8 de junho e contará com um workshop 
sobre o mercado local e um showroom de 
calçados Made in Brazil. 

A coordenadora de Promoção Comercial 
da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, 
conta que mercado russo exige um traba-
lho de longo prazo e foi por isso que a Abi-
calçados, por meio do Brazilian Footwear, 
passou a realizar missões comerciais ao 
país em 2013. “Temos uma boa expecta-
tiva. Apesar de ser um mercado difícil, 
é promissor. É importante que o empre-
sário  brasileiro combine com os russos, 
ou seja, tenha flexibilidade para adaptar 
seus produtos à realidade daquele con-
sumidor, que possui um verão curto e 
passa boa parte do ano em temperaturas 
gélidas, necessitando de calçados mais 

fechados — inclusive para o verão — e 
com diferenciais como impermeabili-
zação, isolamento térmico e solado an-
tiderrapante para uso no gelo e na neve 
para o inverno”, ressalta. Nesta missão, o 
showroom apresentará as coleções bra-
sileiras de primavera-verão.  

No âmbito econômico, Letícia diz que a 
Rússia passa por um momento de cres-
cimento, após dois anos de recessão. “O 
país vive um período de recuperação e 
plena confiança na economia. Prova dis-
so foi a reeleição do presidente Vladimir 
Putin, em março deste ano, com mais de 
76% dos votos. Em 2017, após dois anos de 
quedas, o PIB russo aumentou 1,5%. Todos 
esses fatores são motivo de uma expec-
tativa positiva para essa sexta missão 
comercial à Rússia”, projeta a coordena-
dora, lembrando que no país o consumo 
ultrapassa 420 milhões de pares por ano, 
sendo mais de 70% deles importados. 

Participam da missão à Rússia as marcas 
Modare Ultraconforto, Klin, Viviar Shoes, 
Petite Jolie, Bibi, Pimpolho, Capodarte, 
Dumond, Ortopé, Suzana Santos, Renata 
Mello, Pampili, Sapatoterapia e Usaflex.
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A Vulcabras Azaleia registrou lucro de R$ 
33,4 milhões nos primeiros três meses 
de 2018, com aumento de 28% sobre o do 
mesmo período de 2017. “O lucro obtido no 
primeiro trimestre se deve principalmente 
ao controle das despesas operacionais e à 
redução de despesas financeiras”, comenta 

Pedro Bartelle, CEO da companhia (foto).

O Ebitda - lucros antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização - registrado foi 
de R$ 49,8 milhões, 14,1% a menos que os 
R$ 58 milhões do 1T17. A receita líquida, de 
R$ 292 milhões, recuou 1,3%, refletindo de-

manda mais contida do varejo no mercado 
interno, dificuldades econômicas enfren-
tadas pela Argentina (principal destino das 
exportações da empresa), instabilidade po-
lítica no Peru, imposto sobre consumo na 
Colômbia e transferência de capacidade 
produtiva do feminino para o esportivo. 

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
REGISTRAM INCREMENTO EM ABRIL

BALANÇA COMERCIAL

VULCABRAS AZALEIA TEM 
ALTA DE 28% NO LUCRO DO 1T18

Após três meses consecutivos de quedas, as 
exportações de calçados registraram incre-
mento em abril. No mês quatro, foram em-
barcados 9,87 milhões de pares que geraram 
US$ 93,18 milhões, altas de 18,4% e de 17,6%, 
respectivamente, no comparativo com abril 
do ano passado. Já no acumulado do qua-
drimestre, as exportações somaram 40,36 
milhões de pares por US$ 344,2 milhões, al-
tas de 1,8% tanto em pares como em valores 
gerados em relação a igual período de 2017.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, avalia que o resultado é um 
alento para os calçadistas, que iniciaram o 
ano amargando quedas consecutivas nos 
embarques (até março a queda era de 3,4% 
nos valores gerados). 

No primeiro quadrimestre do ano, o prin-
cipal destino foi a Argentina, país que ul-
trapassou os Estados Unidos em março. 
No período, foram exportados para o país 

vizinho 3,72 milhões de pares que geraram 
US$ 58,36 milhões, incrementos de 20,7% 
em pares e de 19,9% em receita no compa-
rativo com igual ínterim de 2017. O segun-
do destino foi os Estados Unidos, para onde 

foram enviados 3,8 milhões de pares por 
US$ 51 milhões, quedas de 4,6% em volume 
e de 20,8% em valor gerado na relação com 
o mesmo período do ano passado. O terceiro 
destino foi a França. Os franceses compra-

ram 3 milhões de pares por US$ 21 milhões, 
altas de 54,3% em pares e de 21,5% em recei-
ta no comparativo com 2017.

Importações
As importações seguem em alta no ano. Em 
abril, entraram no Brasil 2,54 milhões de pa-
res, pelos quais foram despendidos US$ 29,26 
milhões, altas de 58,7% em volume e de 26,8% 
em receita no comparativo com igual mês 
do ano passado. Com isso, no acumulado do 
quadrimestre, as importações somaram 11,3 
milhões de pares e US$ 130,17 milhões, incre-
mentos tanto em volume (18,7%) como em 
dólares (5,7%) em relação a 2017.

Em partes de calçados – cabedais, solas, 
saltos, palmilhas etc – as importações 
também aumentaram no quadrimestre. No 
período, entraram no Brasil o equivalente 
a US$ 21,4 milhões, 45,2% mais do que em 
2017. As principais origens foram China, 
Vietnã e Paraguai.

EXPORTAÇÕES
PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros estados do ranking e o total 
do período

RS 

TOTAL

RIO GRANDE DO SUL
CE
CEARÁ

SP 
SÃO PAULO

JAN - ABR 2017: US$ 147,65 milhões 
JAN - ABR 2018: US$ 153,9 milhões 

JAN - ABR 2017: 338,24 milhões JAN - ABR 2018: US$ 344,2 milhões 

VARIAÇÃO:  4,3%

JAN - ABR 2017: US$ 84 milhões 
JAN - ABR 2018: US$ 88,26 milhões 

VARIAÇÃO:  5%

JAN - ABR 2017: US$ 40,7 milhões 
JAN - ABR 2018: US$ 36,86 milhões 

VARIAÇÃO:  -9,4%

VARIAÇÃO:  1,8%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - ABR 2017: US$ 66,9 milhões
JAN - ABR 2018: US$ 70,8 milhões

VARIAÇÃO:  5,7%

JAN - ABR 2017: US$ 24,5 milhões
JAN - ABR 2018: US$ 22,4 milhões

VARIAÇÃO:  -8,5%

JAN - ABR 2017: US$  13,28 milhões
JAN - ABR 2018: US$ 17 milhões

VARIAÇÃO:  28,2%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do período

TOTAL JAN - ABR 2017:  123 milhões JAN - ABR 2018: US$ 130 milhões
 

VARIAÇÃO:  5,7%
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CONGRESSO

De 14 a 18 de maio, a indústria calçadista bra-
sileira esteve representada no 20º Congresso 
Internacional de Calçados - UITIC, que acon-
teceu na cidade de Porto, em Portugal. O 
evento, que trouxe a temática “From Fashion 
to Factory - A New Technologial Age”, apre-
sentou temáticas relevantes para a nova era 
tecnológica, aplicadas às empresas do setor.

Foram três dias de visitas técnicas a empre-
sas portuguesas de calçados e solados e dois 
dias de conteúdos, organizados em quatro 
sessões: Novos produtos, novos serviços; 
Desenvolvimento e manufatura inteligente; 
Sustentabilidade - tendências regulatórias 
que impactam nas fábricas; e Novas formas 
de capacitação e gestão. 

Representando o Brasil, o consultor Álvaro 
Flores apresentou aos mais de 500 partici-
pantes de 33 países, detalhes do Certifica-
ção de Sustentabilidade do Couro Brasileiro 
(CSCB), criada pelo Centro das Indústrias de 
Curtumes do Brasil (CICB). A fala fez par-
te do painel sobre sustentabilidade, do qual 
participaram também  Vera Pinto, do Centro 
Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP); 
Francisca Ais, do Centro de Inovação e Tec-
nologia da Espanha (INESCOP); Bhabendra 

Das, Instituto de Pesquisa em Couro da Índia 
(CLRI); Régy Soex, do CTC Group da França; e 
Andreas Tepest, da alemã Deichman.

Nas visitas técnicas, as grandes surpresas 
ficaram por conta das empresas Kyaia e Bol-
flex. A primeira, dona da marca Fly London, 
aplica conceitos de Indústria 4.0 na sua pro-

dução. Com esteiras aéreas, robôs que identi-
ficam materiais e os distribuem no processo, 
e equipamentos que identificam falhas no 
couro, a empresa consegue trabalhar a custo-
mização em massa, com fabricação par a par. 

Já a Bolflex, empresa de solados, além de 
trabalhar no processo de injeção de borra-

cha, criando solados leves e duradouros, de-
senvolveu um processo de reciclagem que 
inclui não apenas seus produtos, mas o cal-
çado inteiro. “Ainda não divulgamos o feito, 
pois estamos aguardando a patente, mas 
com exceção dos metais é possível reciclar 
o calçado inteiro, de qualquer material, e 
transformá-lo em solado”, explicou Nuno 
Silva, responsável da empresa que recebeu 
a comitiva.

Participaram do Congresso representan-
tes das entidades nacionais Abicalçados, 
Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e Ar-
tefatos (Assintecal), CICB e Associação 
Brasileira das Indústrias de Máquinas e 
Equipamentos para os Setores do Couro, 
Calçados e Afins (Abrameq), além de repre-
sentantes da empresa Beira Rio. O evento 
foi uma promoção da União Internacional 
dos Técnicos da Indústria de Calçados (UI-
TIC) e teve o apoio do CTCP e da Associa-
ção Portuguesa dos Industriais de Calçado, 
Componentes, Artigos de Pele e seus Suce-
dâneos (Apiccaps). O próximo Congresso 
Mundial deve acontecer em 2020 em um 
dos países candidatos: Colômbia, Romênia 
ou África do Sul.
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