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CNI LANÇA COALIZÃO 
EMPRESARIAL 
PARA FACILITAÇÃO 
DE COMÉRCIO E 
BARREIRAS

FATURAMENTO 
DA INDÚSTRIA 
DIMINUI 3,8% 

MAIOR FEIRA DE 
CALÇADOS DO MUNDO, 
MICAM TERÁ 
71 MARCAS BRASILEIRAS 

SETOR PERDEU 
MAIS DE 9 MIL 
POSTOS EM 
QUATRO MESES

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
lançou, no último dia 6 de agosto, em São 
Paulo/RS, a Coalizão Empresarial para Faci-
litação de Comércio e Barreiras (CFB). Num 
cenário em que o Brasil enfrenta uma série 
de entraves para ampliar o seu comércio ex-
terior, a coalizão atacará, entre outros garga-
los, barreiras que prejudicam as exportações 
brasileiras. Levantamento atualizado da CNI, 
em parceria com associações e federações da 
indústria, identificou 20 barreiras comerciais 
no exterior contra produtos brasileiros. Desse 
total de barreiras, 17 são de membros do G20 
– grupo que reúne as 19 maiores economias 
do mundo mais a União Europeia. 

O faturamento da indústria caiu 3,8% e as 
horas trabalhadas na produção diminuíram 
2,4% em julho na comparação com junho, na 
série livre de influências sazonais. Mesmo 
com a queda registrada no mês, o fatura-
mento de julho é 1,4% maior do que o de abril, 
mês anterior à greve dos caminhoneiros, e 
acumula uma alta de 5% no ano. Já o nível de 
utilização da capacidade instalada ficou em 
77,6% em julho, 0,6 ponto percentual acima 
do de junho. Mas ainda está abaixo da média 
de 78% verificada no ano Os indicadores do 
mercado de trabalho também confirmam a 
falta de fôlego da indústria para se recuperar. 
O emprego caiu 1,3% em julho frente a junho 
na série livre de influências sazonais. As in-
formações são dos Indicadores Industriais, 
divulgados pela CNI.

Evento deve contar com mais de 1,4 mil expositores e 40 mil visitantes dos principais mercados do mundo, em Milão/Itália.

É com preocupação que a Abicalçados 
vem acompanhando as consecutivas 
quedas no nível de emprego da indús-
tria de calçados. Com fechamento de 
unidades no Rio Grande do Sul e no 
Nordeste brasileiro, o setor, conforme 
levantamento realizado pela entidade, 
perdeu 9,3 mil postos entre abril e julho 
deste ano. Em julho, estavam empre-
gadas, nas mais de 7 mil indústrias do 
segmento, 289,3 mil pessoas, número 
que era de 297,4 mil no mesmo período 
de 2017, uma queda de 2,7%. 
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UM PASSO IMPORTANTE

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

No último dia 6 de agosto, a indústria brasileira deu um passo 
importante rumo à recuperação das exportações. Isto porque 
foi lançado, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 
Coalizão Empresarial para Facilitação de Comércio e Barreiras 
(CBF) – leia nota na capa do informativo. O objetivo é, por meio 
do trabalho colaborativo de uma ampla gama de 80 associações 
e federações representativas do país, atacar o problema do pro-
tecionismo, que vem ganhando força, paradoxalmente, num 
mundo cada vez mais globalizado.

Inicialmente, foram identificadas 20 barreiras comerciais para 
os produtos brasileiros no exterior, o que causa um prejuízo rele-
vante para a indústria exportadora, especialmente a de manu-
faturados, que já sofre com as dificuldades proporcionadas pelo 
Custo Brasil. Essas barreiras, conforme a CNI, são praticadas, 
especialmente, pelas economias mais desenvolvidas e, portan-
to, com maior potencial de consumo. Das 20 levantadas, 17 são 
praticadas por países membros do G-20.

Trazendo para a realidade do setor calçadista, a Abicalçados tra-
balhou – e segue trabalhando – para resolução de cinco barrei-
ras nos últimos três anos, sendo que duas delas seguem ativas.

Na Bolívia, foi superado o problema dos atrasos nas conces-
sões das licenças não automáticas de importações, mesmo 
caso verificado na Argentina. No primeiro país, a receita 
com exportações brasileiras de calçados cresceu mais de 
30% entre 2015 e 2017 (de US$ 49,6 milhões para US$ 64,4 
milhões). Já no segundo, que assumiu a liderança entre os 
principais importadores do calçado verde-amarelo, a recei-
ta mais do que dobrou (de US$ 67,5 milhões para US$ 147 
milhões) no mesmo período de avaliação.

Por outro lado, restaram as barreiras comerciais na Colôm-
bia e no Equador, que seguem sendo monitoradas e tra-
balhadas para sua resolução. No primeiro país, a barreira 
encontrada, embora não atinja de forma significativa o cal-

çado brasileiro, exige documentações complementares  que 
inviabilizam o processo para a importação de produtos com 
valores abaixo de US$ 3 (para sintéticos, injetados e têxteis),  
e de US$ 8 (para couros).

Já o problema encontrado aos calçados brasileiros no Equa-
dor é uma retaliação quanto à barreira imposta ao camarão 
daquele país (leia matéria na página 5). O Equador passou a 
exigir comprovação de origem e uma tarifa de garantia de 
10% do valor do produto mais US$ 6 por par, atrasando ou 
até inviabilizando as negociações do segmento calçadista.

Para que a Abicalçados siga trabalhando com o monitoramen-
to do comércio exterior de calçados, portanto, é preciso que as 
empresas associadas enviem dados atualizados reportando as 
barreiras encontradas. Os mesmos serão utilizados como in-
sumos para a atuação da entidade junto às autoridades (MDIC, 
MAPA e MRE) com vistas à resolução dos impasses.

“PARA QUE A ABICALÇADOS SIGA 
TRABALHANDO COM O MONITORAMENTO 
DO COMÉRCIO EXTERIOR DE CALÇADOS É 
PRECISO QUE AS EMPRESAS ASSOCIADAS 

ENVIEM DADOS ATUALIZADOS 
REPORTANDO AS BARREIRAS 

ENCONTRADAS.” 
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O complexo de vira-lata e perfil inovador Por Roberta Ramos
A Copa do Mundo me trouxe à lembrança um termo muito utilizado em 
referência à baixa autoestima do brasileiro: o complexo de vira-lata. A 
expressão, criada por Nelson Rodrigues após a derrota do Brasil para o 
Uruguai, em 1950, refere-se a algo muito maior que o futebol, segundo o 
próprio escritor. “Por complexo de vira-lata entendo eu a inferioridade em 
que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O 
brasileiro é um narciso às avessas. Eis a verdade: não encontramos pre-
textos pessoais ou históricos para a auto-estima.” 

Exportação de calçados tem queda de 40% em julho
A venda externa de calçados caiu 40% em volume no mês de julho, em 
relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Abicalçados. Em 
valor, a retração foi menor, de 26,4%. A demanda dos compradores es-
trangeiros retraiu e houve dificuldade de acompanhar o preço de outros 
exportadores, afirma Heitor Klein, presidente da entidade. A forte oscila-
ção dificilmente deverá se repetir, diz ele. “O indicador mais fiel está no 
acumulado do ano, em que tivemos queda de pouco mais de 10%.” 

Publicada norma para etiquetagem de calçados
Está em vigor, desde final do mês de julho, a norma que padroniza a eti-
quetagem de composição de calçados. A partir de agora, os mais de 900 
milhões de pares produzidos no Brasil deverão conter uma etiqueta com 
informações como nome da marca, composição (materiais predominan-
tes) e país de origem. A norma, publicada pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), é fruto de estudos realizados Abicalçados em 
parceria com o IBTeC, Ápice, Assintecal e CICB por meio do Comitê Brasi-
leiro de Couro, Calçados e Artefatos de Couro (CB-11).

Incerteza maior no comércio exterior
Influenciada pelos primeiros desdobramentos da corrida eleitoral, a 
turbulência no mercado de câmbio acende sinal de alerta tanto em 
setores exportadores quanto em segmentos importadores da econo-
mia gaúcha. [...] Mas a instabilidade no mercado de câmbio também 
afeta o planejamento de empresárias do setor, ressalta a economista 
Priscila Linck, da Abicalçados, com sede em Novo Hamburgo. O Rio 
Grande do Sul é o maior exportador do segmento no país. - Com as 
oscilações na taxa de câmbio, há maior dificuldade para negociar. 

Gigante do e-commerce americano se aproxima de calçadistas
A desvalorização do real em ritmo acelerado virou esperança para 
os exportadores de calçados. Os fabricantes das regiões do Vale do 
Sinos e do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, estão em fase 
de aproximação com um dos maiores grupos de e-commerce dos 
Estados Unidos, o Resolve.com, que tem, em seu portfólio, a marca 
própria Raye. [...] Segundo as empresas envolvidas nas negociações, 
a expectativa é de que os contratos cheguem a pelo menos US$ 400 
mil nos próximos meses, segundo a analista Ruisa Scheffel.

Setor calçadista muda operações na Argentina
[...] A Argentina é o maior mercado para as exportações brasilei-
ras de calçados neste ano e vinha apresentando aumento das 
compras de calçados brasileiros. De acordo com dados da Abi-
calçados, em julho, a Argentina liderou as compras de calçados 
do Brasil, com a aquisição de 963,4 mil pares por US$ 11,5 mi-
lhões. Houve aumento de 1,7% em volume e de 4% em receita, em 
comparação com julho de 2017.
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Ajudar ao próximo é lucro
Empresas como Starbucks, Mondelez, C&A e Embraco fazem parte de uma nova ordem no mundo
corporativo em que incentivar funcionários a fazerem trabalho voluntário vale mais do que faturar

MERCADO S/A EXPECTATIVA É DE QUE OS CONTRATOS CHEGUEM A PELOMENOS US$ 400MIL
NOS PRÓXIMOSMESES, COM GRANDE POSSIBILIDADE DE NOVAS COMPRAS

AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

R A P I D I N H A S
» A Sonoma, terceiro maior e-commerce de vinhos do país, vai
exportar seu serviço de entrega em 90 minutos, hoje em
operação apenas na Grande São Paulo — para outras capitais,
como Belo Horizonte e Porto Alegre. Além da ampliação do
serviço, a Sonoma estuda abrir lojas físicas para dar suporte às
vendas on-line.

» Uma das maiores empresas de componentes eletrônicos do
mundo, a japonesa Mitsubishi Electric está ampliando seu
portfólio de produtos voltados à construção civil no Brasil. A
mais recente novidade é uma nova família de minidisjuntores,
desenvolvida no Japão, ideal para o segmento de energia solar.

» Dona das marcas Ticket, Ticket Log, Repom e Edenred Soluções
Pré-Pagas, a Edenred Brasil vai ampliar suas iniciativas em favor
do empoderamento feminino no ambiente de trabalho. A
empresa firmou compromisso com a ONU Mulheres, que lidera
movimentos globais nesse sentido.

» A plataforma Wappa, pioneira no serviço de mobilidade
voltado ao mercado corporativo, começará a atuar no
segmento de táxi para pessoas físicas. A partir de agora,
qualquer um pode baixar o aplicativo da companhia e
acionar seu serviço. A empresa conta com uma frota de
100 mil carros e atua em 750 cidades do país.

Urnassobsuspeita
As urnas eletrônicas no Brasil podem ser seguras,mas pouca gente acredita
nelas. Estudo da empresa de tecnologia e segurança digital Avast constatou
que 96%dos entrevistados expressarampreocupação comuma eventual
interferência de cibercriminosos no processo eleitoral. “As afirmações de que os
cibercriminosos russos tiveramalguma influência na eleição presidencial dos
Estados Unidos provocaramumalerta entre os brasileiros”, diz AndréMunhoz,
diretor da Avast para o Brasil.

Maisanjos
noBrasil
As startups encontramnoBrasil um
ambiente promissor. Segundo
levantamento divulgado durante o
Congresso de Investimento Anjo, os
aportes em 2017 chegarama
recordistas R$ 984milhões. O
número de investidores também
avançou: 16% ante 2016. Hoje, são
7.615. O valormédio anual
desembolsado, de US$ 32,4mil, está
acima dos desembolsos europeus
(US$ 25mil), mas inferiores aos
americanos (US$ 82mil). No Brasil,
porém, o volume de recursos ainda é
baixo em relação ao PIB.

Não énasmargens
que você quer viver
sua vida. Omundo
precisa de você no
centro da arena”
Tim Cook,
presidente da Apple

Gigante do e-commerce
americano se aproxima
de calçadistas brasileiros

A desvalorização do real em ritmo acelerado virou esperança para os exportadores de calçados. Os
fabricantes das regiões do Vale do Sinos e do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, estão em fase de
aproximação comumdosmaiores grupos de e-commerce dos Estados Unidos, oResolve.com, que tem,
em seu portfólio, amarca própria Raye. Na semana passada, um consultor de produtos contratado pela
empresa visitou algumas unidades fabris no Brasil, e gostou do que viu. Resultado: deve fechar contrato
para importar calçados femininos, aproveitando amaior competitividade dos produtos brasileiros diante
da valorização do dólar. A ideia da empresa é reduzir a dependência dosmodelos chineses, que dominam
omercado global. Segundo as empresas envolvidas nas negociações, a expectativa é de que os contratos
cheguema pelomenosUS$ 400mil nos próximosmeses, comgrande possibilidade de novas compras,

segundo a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel.

VOLKSWAGEN LIGADANA TOMADA
A alemã Volkswagen vai lançar um grande programa de compartilhamento de carros elétricos em
algumas cidades do mundo. Com a marca “We Share”, a primeira iniciativa será lançada em Berlim,

no segundo trimestre de 2019, e contará com 1,5 mil unidades do e-Golf. Outras 500 unidades
adicionais do e-Up! serão incluídas na frota na segunda fase do programa, também com o

lançamento previsto para o ano que vem. Por enquanto, não há previsão de estreia no Brasil.

serão eliminados ou vãomudar nos próximos anos graças ao avanço da robótica (na foto, robôs em indústrias
na Espanha), segundo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O
estudo suscita umdebate importante: o futuro será capaz de garantir emprego para as novas gerações?

Justin Sullivan/AFP

Elza Fiúza/Agência Brasil - 16/9/14

» JAQUELINEMENDES

S ão Paulo — Na última
quinta-feira, a maior rede
de cafeterias do mundo, a
Starbucks, distribuiu um

comunicado inusitado a seus fun-
cionários nos Estados Unidos. A
empresa recomendava que cada
um deles dedicasse parte de seu
expediente a trabalhos voluntá-
rios, mesmo que não houvesse
nenhuma relação direta com a
empresa. “Queremos que todos
estejam engajados em uma boa
causa e que não gastem seu tem-
po apenas pensando em quanto
estão ganhando por hora”, disse o
CEO da companhia, Kevin John-
son.“Ao se conectar às suas comu-
nidades, se sentirão mais realiza-
dos e prontos para ser melhores
pessoas e melhores profissionais”,
acrescentou o executivo.

A iniciativa da Starbucks con-
siste em um programa-piloto que
permite que funcionários pas-
sem metade de sua semana de
trabalho em organizações sem
fins lucrativos locais. A empresa
começou a testar o programa, de-
senvolvido em parceria com o
projeto “Pontos de Luz”, organi-
zação sem fins lucrativos iniciada
pelo ex-presidente George W.
Bush, em 13 cidades.

Por seis meses, os funcionários
passam 20 horas semanais traba-
lhando na Starbucks e as outras 20
horas, em organizações que se ali-
nham a alguma missão filantrópi-
ca. As prioridades da rede de cafe-
terias incluem apoiar os militares,
combater a fome, proteger o meio
ambiente e ajudar os refugiados.
“Cada vez mais, as empresas estão
enxergando nas iniciativas filan-

trópicas uma forma de melhorar a
relação da empresa com as comu-
nidades e, ao mesmo tempo,
criando um ambiente de amadu-
recimento pessoal para seus fun-
cionários”, afirma a economista
Karina Okimura, especialista em
desenvolvimento de projetos do
terceiro setor pela Fundação Ge-
tulioVargas (FGV), em São Paulo.

Assim como o restante do
mundo, os investimentos no Bra-
sil em filantropia vêm crescendo
na média dos últimos anos. Em
2016, o último dado consolidado
disponível, o investimento social
privado na filantropia chegou a
R$ 2,9 bilhões no país, valor equi-
valente a 0,23% do Produto Inter-
no Bruto (PIB). A cifra pode im-
pressionar, mas está abaixo do
necessário, segundo o relatório
do Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (Pnud) e
da Plataforma de Filantropia.

Na comparação com outros
países, fica evidente que há um
longo caminho a ser trilhado pelas
empresas brasileiras. Nos Estados
Unidos, o volume de recursos dis-
ponibilizados para a área equivale
a2%doPIB.Aindapelosresultados
da pesquisa, a educação é a área
que recebe mais investimento so-
cial privado no Brasil (84%), segui-
da pelo desenvolvimento profis-
sional e cidadão para jovens (60%)
e artes e cultura (51%). A área de di-
reitos humanos tem ganhado força
nos investimentos privados, cres-
cendo 14% de 2014 a 2016.

Treinamentoon-line
A julgar por algumas iniciati-

vas de empresas no Brasil, esses

números tendem a ganhar cor-
po nos próximos anos. Um
exemplo disso é a Mondelez, do-
na de marcas icônicas como Lac-
ta, Bis, Club Social, Oreo, Trident
e Tang, entre outras. A compa-
nhia desenvolveu um treina-
mento on-line para capacitar
seus colaboradores na liderança
de ações de voluntariado. A ini-
ciativa promove globalmente a
cultura de responsabilidade so-
cial e tem comitês locais para co-
locar as ações em prática.

De acordo com Lilian de Jesus,
coordenadora de envolvimento
com a comunidade da Mondelez
Brasil, o voluntariado incentiva o
desenvolvimento das pessoas ao
ampliar suas habilidades e com-
petências. “A estrutura robusta de
comitês locais, aliada à nova ca-
pacitação on-line, garante mais

autonomia e protagonismo aos
colaboradores da empresa inte-
ressados no trabalho voluntário.
Eles se sentem donos dos proje-
tos e conseguem engajar de for-
ma mais efetiva outros colegas
nas atividades”.

A criação dos comitês locais e
do treinamento on-line colabo-
rou de forma decisiva para o de-
senvolvimento de um maior nú-
mero de ações de voluntariado
corporativo na companhia. Na
comparação entre o primeiro
semestre de 2017 e o de 2018, o
total de colaboradores engaja-
dos cresceu 55% e a quantidade
de atividades realizadas mais
que triplicou, com destaque pa-
ra os comitês de São Paulo e Cu-
ritiba. Apenas no primeiro se-
mestre de 2018, foram 1.074 ho-
ras doadas pelos funcionários

da empresa, um aumento ex-
pressivo em relação às 370 horas
registradas em 2017.

Parceriasedoações
A Mondelez não é a única.

Atualmente, dos 18 mil funcioná-
rios da rede varejista de fast fash-
ion C&A no Brasil, cerca de 8 mil
estão envolvidos em atividades de
voluntariado. Por meio do Institu-
to C&A, criado em 1991, eles reali-
zam brincadeiras, contam histó-
rias e renovam o acervo de ONGs
e centros de educação infantil
parceiros da empresa. Em parale-
lo a essas iniciativas, se mobilizam
para arrecadar recursos para as
instituições beneficentes. As par-
cerias duram pelo menos dois
anos e as ações acontecem no ho-
rário de expediente, não em dias
de folga ou em fins de semana, co-
mo acontecia anteriormente. O
projeto já atendeu 110 organiza-
ções, em mais de 100 cidades.

Algumas empresas instituí-
ram, inclusive, um dia dedicado
ao voluntariado. É o caso da Em-
braco, fabricante catarinense de
compressores e motores indus-
triais. Ela criou o Programa deVo-
luntariado Embraco (Prove), em
que funcionários se reúnem para
participar de atividades junto às
comunidades de Joinville. Entre
as ações estão a doação de ali-
mentos e roupas, além de traba-
lho relacionado à educação e à
preservação do meio ambiente
em escolas. Os voluntários tam-
bém ministram aulas de reforço
escolar e atividades lúdicas em
colégios da periferia. Atualmente,
cerca de 350 pessoas colaboram
com o programa.

Loja da Starbucks emNovaYork: rede de cafeterias criou programapara que funcionários dediquemparte do expediente a boas causas

Bryan R. Smith/1fp – 23/5/18
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ABICALÇADOS LANÇA 
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS PARA 
PROJETOS INOVADORES

ESPECIAL INFORME JURÍDICO

A Abicalçados acaba de lançar um serviço 
de consultoria para desenvolvimento de 
projetos inovadores visando a captação 
de recursos junto a agências de fomento. 
Trata-se do FF Captação de Recursos, par-
te do guarda-chuva de ações do programa 
Future Footwear.

O consultor de Inovação da Abicalçados, 
Alexandre Peteffi, explica que o serviço não 
tem custo inicial, sendo pago por meio de 
uma taxa de sucesso com base no valor to-
tal do recurso acessado. Segundo ele, a equi-
pe da entidade conhece etapas, demandas 
e processos  que envolvem a fabricação de 
calçados, bem como onde estão os gargalos 
produtivos e as oportunidades de inovação. 
“Em um primeiro momento, a empresa nos 
traz a ideia, que, tendo potencial inovador, 
será transformada em projeto viável e dire-
cionado para a linha de financiamento mais 
adequada, aumentando de forma conside-
rável a chance de contemplação”, acrescen-
ta o consultor.

Demanda
Segundo Peteffi, o projeto nasce de uma 
demanda do próprio mercado, que exige 
maior produtividade por meio de proces-
sos automatizados, produtos inovadores 
com tecnologia embarcada e sustentáveis, 
novos modelos de negócios, entre outros. 
A crise pela qual passa não somente a in-
dústria calçadista, mas o setor da manu-
fatura brasileira, segundo ele, vai além de 
questões relacionadas ao chamado Custo 
Brasil. “O setor tem um grau de inovação 
baixíssimo, representando apenas 6% das 
inovações da indústria de transformação. 
Precisamos mudar essa cultura”, justifica 
Peteffi, ressaltando que o serviço da Abi-
calçados visa estimular a inovação na in-
dústria calçadista.

Outro dado importante, continua o consul-
tor, é que apenas 1% dos projetos inovadores 
do setor são financiados por terceiros, seja 
por falta de conhecimento, por mau desen-
volvimento ou por não serem, de fato, ino-
vação. “Inclusive, existem recursos sobran-
do para  o financiamento de inovação, com 
juros baixíssimos ou até não reembolsáveis. 
É preciso saber como acessá-los”, aponta, 
ressaltando, ainda, que a captação é muito 
concentrada em grandes empresas. Segun-
do ele, apenas três calçadistas respondem 
por mais de 85% do valor liberado pelas 
agências de fomento. “Existem, inclusive, 
linhas específicas para pequenas empresas, 
caso da Finep Inovacred, mas que ainda são 
pouco acessadas”, complementa Peteffi. 

Para o presidente-executivo da Abical-
çados, Heitor Klein, inovar já não é uma 

questão de diferencial competitivo, mas 
de sobrevivência para o setor calçadista. 
Segundo ele, o serviço nasce para insti-
gar empresas de todos os portes  –  mas 
principalmente as pequenas, com pouca 
experiência em captação financeira  –  a 
buscar recursos que, muitas vezes, são 
desperdiçados pela falta de projetos que se 
enquadrem nos requisitos. “As empresas, 
para crescerem com sustentabilidade eco-
nômica, precisam entregar produtos dife-
rentes, inovadores, que não sejam mais do 
mesmo. É papel da Abicalçados, enquanto 
representante de um setor pujante e que 
gera 300 mil empregos diretos no país, 
criar essa cultura inovadora no segmento”, 
destaca o executivo.

Future Footwear
Lançado em agosto de 2016, o programa une 
as principais entidades representativas da 
cadeia coureiro-calçadista brasileira: Abi-
calçados (calçados), Abrameq (máquinas 
para curtumes e calçados), Assintecal (com-
ponentes para calçados)  e CICB (couros). O 
objetivo é estimular,  por meio de ações con-
juntas, a adoção de práticas modernas na 
manufatura, se utilizando dos conceitos da 
Indústria 4.0, com alta tecnologia, automa-
ção e robótica, e também novos produtos e 
novos modelos de negócios. 

Mais  informações sobre o FF Captação de 
Recursos podem ser obtidas pelo e-mail  
inova@abicalcados.com.br.

STF decide que é inconstitucional Lei de 
São Paulo que proibia a comercialização de 
artigos de vestuários.
Na edição de julho/2017 informamos o envio 
ao STF da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade que suspendeu a aplicação do artigo 3º 
da Lei 16.222/2015 do Município de São Paulo. 
Ajuizada pela Abicalçados, a ação suspendeu 
a aplicação do mencionado artigo que proi-
bia a comercialização de artigos de vestuário 
confeccionados com couro de animais exóti-
cos e silvestres. Após recurso interposto pela 
Câmara do Município, e das contrarrazões 
pela Abicalçados, a ação seguiu para decisão 
final pelo Supremo, sendo que a aplicação do 
artigo, objeto da ação, permaneceu suspensa 
até o julgamento final. Informamos, nesta 
edição, a decisão do Ministro Relator Ricardo 
Lewandowski, em 31.08.2018, que negou se-
guimento ao recurso da Câmara do Município 
de São Paulo, por verificar que o mesmo ex-
trapolou sua competência para legislar sobre 
meio ambiente com clara ofensa ao art. 30, I, 
e II, da Constituição Federal, e que não ficou 
demonstrada sua utilidade para proteção do 
meio ambiente ou mesmo para a proteção 
dos animais contra práticas cruéis. Isso por-
que a proibição de comercialização de bens 
com as características referidas na lei mu-
nicipal não é capaz de proteger os animais 
contra práticas cruéis que já foram efetivadas 
em território municipal, nacional ou em solo 
estrangeiro. Ademais, a referida norma inter-
fere no comércio entre as unidades da federa-
ção e no comércio internacional. RE 1054386 
(https://bit.ly/2MJCIzE)

STF dá aval final sobre a terceirização.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 
concluiu julgamento sobre o tema e, por 
sete votos a quatro, considerou possível a 
terceirização entre pessoas jurídicas dis-
tintas, independentemente do objeto social 
das empresas envolvidas, e das etapas do 
processo produtivo, seja meio ou fim, man-
tida a responsabilidade subsidiária da em-
presa contratante.

Antes da Lei 13.429/2017 (Lei da Terceiriza-
ção), que regulamenta os serviços terceiri-
zados no Brasil – sancionada em abril do 
ano passado –, não existia uma regulamen-
tação específica. A única regra que existia 
era uma orientação, por meio da Súmula 
331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
que textualmente vedava a terceirização de 
serviços correspondentes à atividades-fim 
do contratante, permitindo somente para 
as atividades-meio.

O julgamento no STF foi referente a duas 
ações RE 958252 (https://bit.ly/2MP9tvz) e 
ADPF 324 (https://bit.ly/2NhmugK), anterio-
res à Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) e à 
Lei de Terceirização (Lei 13.429/2017), e poste-
riores à mencionada Súmula 331. A discussão 
foi levantada pela dúvida sobre qual entendi-
mento adotar para essas ações. Assim, com a 
decisão do último dia 30 de agosto, as ações 
devem ter resultado favorável às empresas, 
e os processos parados na Justiça poderão 
tramitar. Para a maioria dos ministros do STF, 
não há lei que proíba a terceirização de todas 
as atividades da empresa nem comprovação 
de que haja precarização do trabalho ou viola-
ção da dignidade do trabalhador.

A decisão mantém a responsabilidade sub-
sidiária da empresa contratante. No caso de 
não-pagamento de direitos trabalhistas, o 
tomador de serviço será o responsável. Por 
isso a importância da fiscalização no cum-
primento das obrigações trabalhistas.

Agora, com a decisão do STF, o setor terá se-
gurança jurídica ao aplicar a terceirização, 
que tem papel estratégico no aumento da 
produtividade e competitividade por meio 
de processos que amplificam especializa-
ções e geram oportunidade de empreende-
dorismo e emprego.

Suély Muhl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

O QUE É?
FF Captação é um serviço para associados da 
Abicalçados sem custo inicial, apenas uma cobrança 
progressiva por taxa de sucesso;

OBJETIVO
Auxiliar empresas brasileiras do setor calçadista na 
captação de recursos para o desenvolvimento de 
projetos de inovação;

COMO FUNCIONA
Consultoria para elaboração de projetos e direcionamento 
para a linha mais adequada;

MAIS INFORMAÇÕES
inova@abicalcados.com.br ou pelo 
telefone 51 3594 7011, com Alexandre Peteffi.
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JURÍDICO DA ABICALÇADOS ATUA COM 
MANDADOS EM FAVOR DE ASSOCIADOS

PERSPECTIVAS 
ECONÔMICAS 
EM PAUTA

ABI NOTÍCIAS

A Abicalçados vem trabalhando para a me-
lhoria das condições de competitividade 
das empresas associadas. Para tanto, tem 
atuado com ações coletivas nos principais 
polos calçadistas brasileiros.

Embora atualmente suspensa a liminar 
que restabelecia a alíquota de 2% para res-
tituição do Reintegra para empresas do 
Rio Grande do Sul, na Bahia uma liminar 
garantiu o prazo de noventena para a apli-
cação da alíquota anterior. Com isso, no 
estado nordestino, a alíquota restituída até 
final de agosto é de 2% e não 0,1%, conforme 
proposto pelo Governo Federal, via decre-
to. A coordenadora da Assessoria Jurídica 
da Abicalçados, Suély Mühl, explica que as 
empresas associadas podem solicitar res-
tituição retroativa por cobrança indevida 
realizada antes do final da noventena. 

PIS/Cofins
Já a liminar que permite a exclusão do 

ICMS para base de cálculo do PIS/Cofins se-
gue válida para empresas associadas do Rio 
Grande do Sul. Existe ainda um mandado de 
segurança impetrado na Bahia, que deve ter 
resposta em breve. “Também vamos impe-
trar um mandado para exclusão do ICMS do 
cálculo em São Paulo”, adianta Suély. 

A advogada ressalta que a Abicalçados 
tem atuado nesses estados por conta de 
demandas das próprias associadas, que 
enviam documentação específica para que 
a entidade entre com as ações na Justiça 
Federal.

Motivações
Suély conta que a ação com relação ao 
Reintegra levou em consideração a ilegali-
dade da cobrança já em 2018, sem respeitar 
os prazos de adequação para a nova tribu-
tação. “A decisão do Governo foi tomada 
de uma hora para outra, tirando qualquer 
possibilidade de previsibilidade para a for-

mação de preço para o mercado externo. 
Ou seja, como o calçadista iria argumentar 
com o importador que o produto negociado 
em maio teria que ter o preço ajustado em 
função da medida governamental?”, ques-
tiona Suély.

Criado em 2011, durante o governo da pre-
sidente Dilma Rousseff, o Reintegra busca 
compensar as excessivas tributações de 
produtos exportados por meio da restitui-
ção de um determinado percentual sobre a 
receita das vendas para o exterior. O objeti-
vo do projeto é criar melhores condições de 
competitividade para a indústria nacional.  
Quando criado, o mecanismo previa a res-
tituição de 3%, alíquota que foi diminuindo 
gradativamente até chegar à alíquota pro-
posta, de 0,1%. 

Já quanto à exclusão do ICMS da base do 
cálculo para o PIS/Cofins, existe uma deci-
são de 2017 do Supremo Tribunal Federal 

(STF), que não foi modulada e portanto exi-
ge que empresas entrem com ações para 
garantir o direito. “A Abicalçados vem fa-
cilitando esse processo, basta as empresas 
demonstrarem interesse e enviar os docu-
mentos necessários”, explica a advogada.
 
Mais informações sobre o tema podem 
ser obtidas com Suély, pelo telefone 51 
3594 7011 (Ramal 248) ou pelo e-mail  
suely@abicalcados.com.br. 

As principais entidades representativas da 
cadeia coureiro-calçadista nacional, Abical-
çados (calçados), Assintecal (componentes 
para calçados) e o CICB promovem, no pró-
ximo dia 25 de setembro, mais uma edição 
do evento Análise de Cenários. Nesta opor-
tunidade, a iniciativa será realizada a partir 
das 18h30min no Locanda Hotel, em Novo 
Hamburgo/RS. O palestrante do encontro 
será o doutor em Economia e professor da 
Unisinos, Marcos Lélis, que apresentará as 
perspectivas econômicas para o segundo 
semestre de 2018, trazendo a compreensão 
sobre a trajetória de crescimento interna-
cional, taxa de câmbio, economia brasileira 
e projeções setoriais. 

Segundo a coordenadora de Inteligência de 
Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, o 
objetivo do evento é fornecer um panora-
ma geral da economia e dos impactos no 
setor calçadista para o segundo semestre 
e o próximo ano, para balizar estratégias 
das empresas no curto e médio prazos. “No 
evento, a análise sobre o setor calçadista 
busca uma contextualização do segmen-
to no cenário nacional e internacional, 
trazendo as possíveis implicações e au-
xiliando as empresas com projeções para 
o fechamento do ano”, explica Priscila. 
As inscrições - via link https://goo.gl/for-
ms/6A4WEiO1j44hOdSC3 - são limitadas 
e gratuitas para associados das entidades 
realizadoras (Abicalçados, Assintecal e 
CICB) e apoiadoras (Abiacav, Abrameq e IB-
TeC). Não associadas investem R$ 50. 

O Análise de Cenários faz parte da progra-
mação da Semana do Calçado (leia ao lado).

SEMANA DO CALÇADO 
ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Pelo terceiro ano consecutivo, Novo 
Hamburgo/RS terá uma programação 
especial voltada ao setor coureiro-cal-
çadista. Neste ano, a Semana do Calçado 
estará maior. Até porque não será mais 
apenas uma semana, e, sim, 11 dias com 
atividades entre 16 e 27 de setembro. Al-
gumas das iniciativas realizadas pelas 
entidades estão com as inscrições aber-

tas pelo site www.semanadocalcado.
com.br. Em 11 dias, sete atividades foram 
programadas pelo IBTeC e pelo Sebrae, 
em parceria com a Abicalçados, Assinte-
cal, Abrameq, CICB, Fenac e Couromoda. 
O presidente-executivo do IBTeC, Paulo 
Griebeler, comenta que esta é uma opor-
tunidade única para o setor, promovendo 
a competitividade e sustentabilidade.

16 DE SETEMBRO (DOMINGO), IBTeCHDay, das 8 às 19 ho-
ras - O IBTeC traz mais uma inovação para sua maratona de 
desafios tecnológicos, o IBTeCHDay. Agora, o evento aceitará 
inscrições de todo o País, e as participações poderão ser fei-
tas no formato on-line.

18 E 19 DE SETEMBRO (TERÇA E QUARTA-FEIRA), Materio-
teca Original By Brasil, das 13h30 às 17 horas - Tem como 
objetivo apresentar materiais dos associados da Assintecal, 
auxiliando empresas na busca por novos fornecedores e ins-
pirações para as coleções. Os atendimentos serão individu-
ais e agendados. 

19 DE SETEMBRO (QUARTA-FEIRA), Seminário Comercial, 
das 8 às 10 horas - Evento que visa oportunizar aos profis-
sionais da indústria e do varejo de calçados do Vale do Sinos 
o acesso a informações sobre os novos conceitos que estão 
mudando o perfil do segmento produtivo e da venda do cal-
çado, no Brasil e em outros países. O palestrante Ricardo Fe-
lipe Lemos falará sobre “Estratégias Inteligentes: transforme 
dificuldades em vendas”.

24 DE SETEMBRO (SEGUNDA-FEIRA), FF Meeting, das 13h30 
às 15h30 - Encontro de entidades representativas do setor 
coureiro-calçadista e entidades de setores afins, com o obje-

tivo de criar engajamento e debater a Indústria 4.0 no Brasil 
e no mundo.

25 DE SETEMBRO (TERÇA-FEIRA), Análise de Cenários, das 18h30 
às 20h30 - O objetivo do encontro com lideranças e empresários 
do setor é debater o cenário econômico, político e social para o 
mercado em 2019, contextualizando o setor calçadista.  O encontro 
será conduzido pelo doutor em economia e professor do Programa 
de Pós-Graduação em Economia da Unisinos Marcos Lélis.

26 DE SETEMBRO (QUARTA-FEIRA), Fórum IBTeC de Inovação, 
das 16h30 às 21 horas - Disseminar a cultura de inovação, a fim 
de preparar, instigar e inspirar as empresas brasileiras dos se-
tores de calçado, couro, materiais, confecção, têxtil e EPI para o 
desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços, pro-
porcionando diferenciais competitivos para a indústria nacional.

27 DE SETEMBRO (QUINTA-FEIRA), FF Exchange, das 14 às 
17  horas - O FF Exchange é uma rodada de negócios que tem 
o objetivo de fomentar o relacionamento entre empresas e 
fornecedores do setor coureiro-calcadista visando a geração 
de negócios que solucionem os gargalos do setor. 

Mais informações e inscrições para os eventos em  
www.semanadocalcados.com.br.

Suély: entidade atua de acordo com as 
demandas das empresas associadas

ATIVIDADES DESTA EDIÇÃO
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ABICALÇADOS ABRE INSCRIÇÕES 
PARA RODADA DE NEGÓCIOS

ABI NOTÍCIAS

As inscrições para as rodadas de negócios do FF Exchange 
já estão abertas para empresas do setor coureiro-calçadista 
associadas às entidades realizadoras (Abicalçados, Abrameq, 
Assintecal e CICB) até o dia 14 de setembro, no link www.abi-
calcados.com.br/ffexchange. O evento, que acontecerá no dia 
27, durante a Semana do Calçado, será sediado na sede do 
Instituto Brasileiro do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), em 
Novo Hamburgo/RS.  Nesta edição, as empresas inscritas co-
nhecerão e poderão fechar parcerias  com fornecedores de 
Gestão e Tecnologia da Informação, E-commerce e Manufa-
tura Avançada que fazem parte do projeto Digital Moda, do 
Sebrae/RS (2D Web, ACID Tecnologia, Alfa Sistemas, BGM Sis-
temas, BM Tec, Café com Soluções, Easypro Tecnologia, Krafti 
Tecnologia, Mavetec, Sirros IoT, Unirede e Universo Varejo). 

A gestora de Projetos da Abicalçados, Roberta Ramos, des-

taca que as inscrições para empresas âncoras interessadas 
em participar das rodadas terão inscrições gratuitas, desde 
que associadas às entidades realizadoras. A primeira edição 
do projeto, pioneiro na cadeia coureiro-calçadista, aconteceu 
em outubro de 2016, tendo ao longo desses quase dois anos 
realizado eventos em alguns dos principais polos calçadistas 
do Brasil, proporcionando conexões e negócios entre forne-
cedores, calçadistas e setores ligados à gestão, marketing, 
comunicação, tecnologia, entre outros segmentos. “O FF Ex-
change é uma rodada de negócios no modelo speed dating, 
no qual o fornecedor do serviço tem três minutos para fazer 
o pitch para a empresa âncora. O projeto visa otimizar o tem-
po e colocar face a face players com potencial para o fecha-
mento de parcerias, já que somente se inscrevem na rodada 
empresas que buscam os serviços que serão apresentados”, 
explica Roberta. 

Está em vigor, desde final do mês de julho, 
a norma que padroniza a etiquetagem de 
composição de calçados. A partir de agora, 
os mais de 900 milhões de pares produzidos 
no Brasil deverão conter uma etiqueta com 
informações como nome da marca, compo-
sição (materiais predominantes) e país de 
origem. A norma, publicada pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
é fruto de estudos realizados pela Abicalça-
dos em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefato 
(IBTeC), Associação pela Indústria e Comér-
cio Esportivo (Ápice), Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (Assintecal) e Centro 
das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) 
por meio do Comitê Brasileiro de Couro, Cal-
çados e Artefatos de Couro (CB-11). 

O consultor da Abicalçados, Igor Hoelscher, 
destaca que a etiquetagem trará benefícios 
ao consumidor, que terá a informação de-
talhada sobre o produto, facilitará a fiscali-
zação e diminuirá as chances de pirataria, 
promovendo a concorrência leal. “Além 
disso, a norma representa uma redução de 
custos para a indústria por meio da padroni-
zação, já que antes da publicação cada fabri-
cante aplicava de uma maneira diferente, 
de acordo com os procedimentos dos clien-
tes”, comenta, ressaltando que a orientação 
é de que as empresas adotem a etiquetagem 
imediatamente, para evitar possíveis autua-
ções do Procon, em vista do Código de Defe-
sa do Consumidor.
 
Acesse a Norma ABNT NBR 1679:2018 no link 
abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=401002.

A Abicalçados está empenhada na resolu-
ção dos entraves encontrados para a entra-
da do calçado brasileiro no Equador. Nono 
principal destino do produto nacional, o 
país voltou a adotar, a partir de junho deste 
ano, processo de dúvida de qualificação de 
origem brasileira, que além de solicitar uma 
extensa documentação complementar para 
liberação das mercadorias, ainda cobra um 
valor de garantia de 10% mais US$ 6 dólares 
por par brasileiro. O procedimento adotado é 
uma retaliação aos entraves  –  exigência de 
Análise de Risco  (ARI),  para a importação 

de camarões equatorianos pelo Brasil (deci-
são do STF datada de 31 de maio).

A entidade calçadista trabalha, com apoio 
da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) para identificar possibilidades de 
resolução do impasse, já que, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), em Norma Técnica emitida 
em 2017, permitiu a entrada do camarão 
equatoriano dispensado de ARI. 

No último dia 29 de agosto, foi realizada 

uma reunião na sede da CNI para tratar da 
questão, e a última informação disponível 
é de que, além da União, entrou com agra-
vo contra a decisão da ministra Carmen 
Lúcia (relatora do caso no STF), a Cámara 
Nacional de Acuacultura, do Equador. “To-
das as medidas cabíveis ao momento es-
tão sendo executadas. Além de monitorar 
o impacto sobre os associados e dimen-
sionar o problema, também estamos vali-
dando a hipótese de uma audiência com 
a ministra Carmen Lúcia, de modo a con-
textualizar sobre os reflexos no setor cal-

çadista. Ademais, junto à CNI, o caso será 
inserido na plataforma Sem Barreiras, de 
interlocução de barreiras comerciais com 
o Governo”, explica a coordenadora de 
Inteligência de Mercado da Abicalçados, 
Priscila Linck.

Conforme levantamento da Abicalçados, 
de junho a agosto deste ano, o prejuízo para 
os calçadistas brasileiros já ultrapassou 
US$ 2 milhões, número que deve chegar a 
US$ 6 milhões no segundo semestre, caso o 
impasse não seja resolvido.

PUBLICADA NORMA PARA 
ETIQUETAGEM DE CALÇADOS

ENTIDADE MONITORA SITUAÇÃO DE BARREIRAS NO EQUADOR
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MAIOR FEIRA DE CALÇADOS DO MUNDO, 
MICAM TERÁ 71 MARCAS BRASILEIRAS

BRAZILIAN FOOTWEAR

Com mais de 1,4 mil expositores e a expectativa de receber 
40 mil compradores dos principais mercados de calçados 
do mundo, a Micam também terá cores verde-amarela nos 
seus corredores. A feira calçadista italiana, que acontece 
entre os dias 16 e 19 de setembro, em Milão, receberá, por 
meio do Brazilian Footwear, programa de apoio às expor-
tações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria 
com a Apex-Brasil, 71 marcas nacionais.
 
A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola 
Pontin, que acompanhará a ação, destaca que a expecta-
tiva é positiva, levando em consideração que as marcas 
brasileiras já são reconhecidas pela participação e grandes 
compradores já as procuram com o intuito de efetuar ne-
gociações. “As empresas que, mesmo em momentos mais 
difíceis, mantiveram a participação na Micam, colheram 
os frutos. Com uma coleção mais adaptada ao estilo pre-

tendido pelos compradores europeus, aliada à valorização 
do dólar, a tendência é que tenhamos bons resultados no 
evento”, projeta Paola, ressaltando que, outro fato impor-
tante é que essa edição apresentará coleções de primave-
ra-verão, pela qual o calçado brasileiro é mais reconhecido 
internacionalmente.
 
Além da plataforma comercial, oito marcas nacionais estão 
no desfile promovido pela feira: Jorge Bischoff, Loucos 
& Santos, Ramarim, Comfortflex, Dumond, Capodarte, 
Cecconello e Werner.
 
Mercado
Partindo para a sua 86ª edição, a mostra ocorre duas vezes 
por ano, uma lançando coleções de outono-inverno e outra 
de primavera-verão. No ano passado, no evento de verão, as 
marcas brasileiras, apoiadas pelo Brazilian Footwear, gera-

ram mais de US$ 12 milhões em negócios.  
 
Participam da Micam as marcas nacionais Jorge Bischoff, 
Loucos & Santos, Raphaella Booz, Luz da Lua, Invoice, Du-
mond, Capodarte, Ortopé, Guilhermina, GVD International, 
Ferracini 24h, Pegada, Democrata, Ferricelli, Cervera, Sollu, 
Shoetherapy, Savelli, Opananken Antitensor, Bibi, Contra-
mão, Klin, Piccadilly, Killana, Andacco, Vizzano, Beira Rio 
Conforto, Moleca, Molekinha, Modare Ultraconforto, Moleki-
nho, Madeira Brasil, Verofatto, Cecconello, Itapuã, New Face 
Original, Stéphanie Classic, Ramarim, Comfortflex, Whoop, 
Capelli Rossi, Indiana Colors of Brazil, Tabita, Viviar Shoes, 
Cocco Miami, Awana, Hotion, Carrano, Suzana Santos, Re-
nata Mello, Ala, Zatz, Cristófoli, Cravo & Canela, West Coast, 
Divalesi, Werner, Wirth, Usaflex, Kildare, Anatomic & Co, 
Moema, Amazonas, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago, 
Boaonda, Cherry e Petite Jolie.

Entre os dias 13 e 15 de agosto, Las Vegas foi, 
novamente, palco da maior feira de calçados 
dos Estados Unidos, a FN Platform. O evento, 
que reuniu 17 marcas brasileiras, deve ge-
rar um total de U$ 4,6 milhões em negócios, 
entre efetivados e alinhavados no local. A 
participação das empresas verde-amarelas 
é viabilizada pelo Brazilian Footwear, pro-
grama de apoio às exportações de calçados 
mantido pela Abicalçados, em parceria com 
a Apex-Brasil. 

A analista de Promoção Comercial da Abi-
calçados, Ruisa Scheffel, avalia que a feira foi 
mais efetiva do que a do mesmo período de 
2017. “No ano passado, os negócios ficaram 
em US$ 6,3 milhões, mas tínhamos 31 mar-
cas, uma média de US$ 200 mil por grife. 
Neste ano, com 17 marcas, tivemos uma mé-
dia de US$ 270 mil”, avalia.

Segundo Ruisa, os Estados Unidos seguem 
sendo um dos mercados mais importantes 
para a exportação de calçados nacionais, 
por isso a presença dos brasileiros no maior 
evento do setor na América do Norte é de 
suma relevância. “Na FN Platform, as em-
presas participantes se posicionam junto às 
principais marcas do mercado americano, o 

que gera ampla visibilidade e mostra que o 
calçado brasileiro é um concorrente global”, 
aponta a analista, destacando também os 
novos negócios proporcionados às marcas.

Mercado
Segundo maior mercado mundial do setor 
de calçados, tendo importado, no primeiro 
semestre de 2018, quase 5 milhões de pares 
verde-amarelos, os Estados Unidos têm ca-
racterísticas singulares. A maior parte dos 
produtos embarcados são private label – 
com marca do cliente -, o que ressalta a ne-
cessidade de ações que trabalhem a imagem 
das marcas brasileiras naquele mercado.

Com uma expectativa de negociar US$ 400 
mil nos próximos meses com calçadis-
tas brasileiras, um dos maiores grupos de 
e-commerce dos Estados Unidos, o Revol-
ve.com, participou, entre os dias 20 e 22 de 
agosto, do Projeto Comprador Vip. Cumprin-
do agenda de visitas a fábricas e showrooms 
nas regiões do Vale do Sinos e Vale do Pa-
ranhana, no Rio Grande do Sul, o consultor 
de produtos, Kevin Patera, contratado pela 
empresa para buscar novos fornecedores no 
Brasil,  veio em busca de calçados femininos 
para compor o mix da marca Raye, perten-
cente ao grupo de e-commerce. A iniciativa 
foi uma promoção do Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações de calça-
dos mantido pela Abicalçados em parceria 
com a Apex-Brasil.

A analista de Promoção Comercial da Abi-
calçados, Ruisa Scheffel, que acompanhou 
o consultor, explica que a marca Raye tra-
balha, basicamente, com calçados asiáticos, 
e viu no Brasil uma oportunidade de, além 
de melhorar a qualidade dos produtos, obter 
ganhos com a logística, já que o produto bra-
sileiro tem mais flexibilidade nos volumes e 
entrega muito mais rápida do que o importa-
do da Ásia. “A valorização do dólar também 
ajudou, já que os preços ficaram mais com-

petitivos”, avalia. A expectativa colocada por 
Kevin é de que essas reuniões se transfor-
mem em negociações em breve. “Ele aponta 
a importação de US$ 400 mil já nos próximos 
meses, com grandes possibilidades de re-
compra de volumes ainda maiores no futu-
ro”, conta a analista, ressaltando que, como o 
grupo possui mais marcas, além da Raye, o 
projeto pode ser uma porta de entrada para 
mais empresas verde-amarelas no gigante 
do e-commerce estadunidense.  

Entre janeiro e julho de 2018, os norte-ame-
ricanos importaram 5,3 milhões de calçados 
brasileiros, pelos quais foram pagos US$ 85,5 
milhões, quedas de 13,5% em volume e de 
23,4% em receita no comparativo com igual 
período do ano passado. Por outro lado, o pre-
ço médio do produto foi de US$ 16, muito aci-
ma da média geral, US$ 9.

Duas cidades colombianas 
foram as eleitas para se-
diarem a segunda edição 
do Showroom de Calçados 
Brasileiros: Cali e Bogotá. O 
país está no sétimo lugar 
entre os principais destinos 
das exportações brasileiras 

de calçados, e tem o Brasil 
como a terceira principal 
origem de suas importa-
ções de calçados. As 12 
marcas que participaram 
do evento, dos segmentos  
femininos, masculinos e in-
fantis, foram apresentadas 
a grandes grupos de com-
pras e aos principais veícu-
los de comunicação do país 
através de um desfile com 
as tendências da estação 
de primavera-verão. A ação 
foi uma iniciativa do Brazi-
lian Footwear, programa de 
promoção das exportações 
brasileiras de calçados, uma 

parceria entre a Abicalçados 
e Apex-Brasil.

A primeira parada foi em 
Cali, nos dias 27 e 28 de 
agosto. Foi na cidade que os 
calçadistas brasileiros rece-
beram as redes Calzatodo, 

Bata e Studio F, entre outros 
grandes players do mercado. 
“Trabalhamos durante muito 
tempo somente as cidades 
de Bogotá e Medellín, mas 
em Cali estão grandes redes 
de lojas, responsáveis por 
muito do fornecimento de 

calçados para o país. Foi uma 
aposta que deu certo”, decla-
ra Roberta Ramos, gestora de 
Projetos na Abicalçados.

Na sequência, o grupo seguiu 
para Bogotá, com exposição 
nos dias 30 e 31. Além da visi-
ta de redes como Spring Step 
e Croydon, o desfile promo-
vido no primeiro dia atraiu 
alguns dos principais veícu-
los da imprensa colombiana. 
Nos quatro dias de evento, 
as empresas brasileiras fi-
zeram 130 contatos, sendo 
quase cem deles novos. Des-
ses contatos, foram gerados 

mais de US$ 400 mil, com 
expectativa de chegar a mais 
de US$ 1 milhão consideran-
do os próximos seis meses. 

No primeiro dia em cada ci-
dade, o Brazilian Footwear or-
ganizou ainda um Seminário 
preparatório, com informa-
ções sobre o mercado, hábitos 
de consumo, oportunidades 
e demandas de compradores 
locais. Participaram da ação 
as marcas Klin, Suzana San-
tos, Renata Mello, Ala, Zatz, Di 
Valentini, Contramão, Maria 
Caramelo, Calbras by Latittud, 
Via Uno, Ferrucci e Sua Cia.

FEIRA NORTE-AMERICANA POSSIBILITA 
NOVOS NEGÓCIOS E VISIBILIDADE A 
MARCAS BRASILEIRAS

GIGANTE DO E-COMMERCE 
IMPORTARÁ CALÇADOS BRASILEIROS

SHOWROOM 
DE CALÇADOS 
BRASILEIROS NA 
COLÔMBIA DEVE 
GERAR MAIS DE 
US$ 1 MILHÃO
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE 
CALÇADOS CAEM 
40% EM JULHO

Após estabilidade em junho, as exportações 
de calçados voltaram a cair no mês passado. 
Conforme dados elaborados pela Abical-
çados, no mês sete foram embarcados 4,8 
milhões de pares que geraram US$ 58,4 mi-
lhões, quedas de 40% em volume e de 26,4% 
em receita gerada no comparativo com o 
mesmo mês de 2017. Com o resultado do mês 

passado, nos sete primeiros meses de 2018 as 
exportações somaram 60,2 milhões de pares 
por US$ 545,4 milhões, quedas de 10,7% em 
volume e de 10,3% em receita no comparativo 
com igual período de 2017.

O único país da parte de cima do ranking de 
destinos do calçado nacional com resultado 
positivo foi a Argentina, que segue no primeiro 
posto desde o início do ano. Em julho, os her-
manos importaram 963,4 mil pares por US$ 11,5 
milhões, incrementos de 1,7% em volume e de 
4% em receita no comparativo o mês corres-
pondente de 2017. Com isso, nos sete meses 
do ano, a Argentina já comprou 6,5 milhões 
de pares por US$ 88 milhões, incrementos de 
25,3% em pares e de 16% em dólares em rela-

ção ao mesmo período do ano passado.

Segundo destino do calçado brasileiro no ex-
terior, os Estados Unidos registraram queda 
substancial no mês sete, quando importaram 
385,3 mil pares por US$ 10,34 milhões, revés 
de 42,5% em volume e de 34,4% em receita no 
comparativo com julho de 2017. Com isso, nos 
sete meses do ano os estadunidenses somam 
a importação de 5,37 milhões de pares por 
US$ 85,54 milhões, quedas de 13,5% e de 23,4%, 
respectivamente, em relação a 2017. 
No terceiro posto apareceu a França, para 
onde, em julho, foram enviados 193 mil pa-
res por US$ 5,5 milhões, queda de 42% em 
volume e incremento de 7,4% em dólares em 
relação ao mês sete de 2017. No acumulado, 

os franceses somaram a importação de 3,7 
milhões de pares por US$ 35,8 milhões, incre-
mentos de 30,7% e de 9,4%, respectivamente, 
sobre mesmo ínterim do ano passado.

Importações
Nos sete primeiros meses do ano, as impor-
tações de calçados cresceram 18,7% em vo-
lume e 7,4% em valores no comparativo com 
mesmo período de 2017. Até julho, entraram 
no Brasil 17,5 milhões de pares pelos quais 
foram pagos US$ 214,3 milhões. Segregando 
apenas o mês passado, foram importados 
2,27 milhões de pares por US$ 31,22 milhões, 
altas de 33,6% em volume e de 23% em re-
ceita no comparativo com o mês correspon-
dente de 2017.

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 - JUL 2017: US$ 261 milhões 
JAN - JUL 2018: US$ 250,8 milhões 

JAN - JUL 2017: US$ 608 milhões JAN - JUL 2018: US$ 545,4 milhões 

VARIAÇÃO:  -3,9%

JAN - JUL 2017: US$ 145,76 milhões 
JAN - JUL 2018: US$ 134,37 milhões 

VARIAÇÃO:  -7,8%

JAN - JUL 2017: US$ 69,54 milhões 
JAN - JUL 2018: US$ 61,24 milhões 

VARIAÇÃO:  -12,1%

VARIAÇÃO:  -10,3%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - JUL 2017: US$ 109,7 milhões
JAN - JUL 2018: US$ 120 milhões

VARIAÇÃO:  9,5%

JAN - JUL 2017: US$ 38,6 milhões
JAN - JUL 2018: US$ 36,3 milhões

VARIAÇÃO:  -6%

JAN - JUL 2017: US$  19 milhões
JAN - JUL 2018: US$ 24 milhões

VARIAÇÃO:  27%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do períodoTOTAL JAN - JUL 2017:  US$ 199,5 milhões JAN - JUL 2018: US$ 214,3 milhões
 

VARIAÇÃO:  7,4%
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MODA CO LANÇA 
RODADA DE DESAFIOS 
PARA DESIGNERS

COMO FUNCIONA

MODA CO

A plataforma digital de cocriação Moda Co – 
www.modaco.cc – está divulgando os desa-
fios que poderão ser respondidos pelos mais 
de dois mil designers cadastrados no site. 
Para esta edição, uma das propostas é da pró-
pria Abicalçados, criadora da iniciativa. Trata-
-se de um projeto que, no âmbito do programa 
Future Footwear, busca o desenvolvimento de 
um calçado com tecnologia embarcada, os fa-
mosos wearables. O outro desafio é da indús-
tria de calçados Morena Rosa, que busca um 
produto de verão com diferenciais estéticos e 
de design.

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian 
Schlindwein, conta que, a cada edição, o proje-
to ganha mais adesão e dirimi a “desconfiança” 
da indústria calçadista. “Somos parte de um 
setor ainda muito tradicional, que tem dificul-
dades para se abrir à cocriação, método que é 
realidade na maior parte dos segmentos”, ava-
lia o gestor. Ele conta que a ideia de lançar um 
desafio da entidade veio com  o intuito de esti-
mular a criatividade dos designers, que devem 
construir um calçado unissex que tenha tec-
nologia embarcada e que vá além da estética. 
“Hoje já temos tecnologia estética embarcada, 
caso da aplicação de led. A nossa intenção é le-
vantar propostas que atendam requisitos do pé 
e do corpo do usuário, como temperatura, ergo-
nomia etc”, explica o gestor, acrescentando que 
os projetos enviados devem apresentar, além 
dos esboços, uma descrição que contextualize 
o problema a ser resolvido, o descritivo de ma-
teriais e dispositivo e a viabilidade de tornar a 
criação um protótipo.

Já o desafio da Morena Rosa busca três cal-

çados femininos conceituais, que não sejam 
injetados ou botas, para a temporada prima-
vera-verão, e que estejam de acordo com o 
DNA da marca, que trabalha com as princi-
pais tendências de cada estação. O público-
-alvo da empresa é formado por mulheres de 
25 aos 35 anos das classes A e B.

Como participar
O designer que já é cadastrado no site do 
desafio pode acessar as propostas detalha-
das na íntegra e iniciar o trabalho. Já para o 
usuário não cadastrado, basta acessar o site 
www.moda.cc e fazer a inscrição, que pode 
ser realizada via perfil do Facebook, tudo de 
forma gratuita. Assim que o cadastro for va-
lidado, ele terá acesso aos desafios e poderá 
respondê-los na própria plataforma, através 
do upload do arquivo.

As respostas poderão ser enviadas até o pró-
ximo dia 5 de outubro, e os vencedores serão 
revelados no início de novembro. Para a es-
colha do vencedor do desafio da Abicalçados, 
será formado um comitê de especialistas na 
área de calçados e tecnologia. Já o vencedor 
da proposta da Morena Rosa será reconheci-
do pela própria empresa.

Nesta edição, o Moda Co distribuirá um to-
tal de R$ 5 mil em premiações e ingressos 
para o Campus Party Brasil 2019, evento que 
acontece em janeiro, em São Paulo/SP. Cada 
um dos melhores desafios, escolhidos pela 
Abicalçados e pela empresa, receberão R$ 
1,8 mil. Já o Prêmio Comunidade, seleciona-
do pelos designers inscritos na plataforma 
por meio de votação on-line, distribuirá R$ 

700 para cada trabalho mais votado. Ambos 
os prêmios darão direito a ingressos para o 
Campus Party Brasil 2019.  

A iniciativa Moda Co 2018 é patrocinada pela 
Endutex, fornecedora de componentes para 
o setor calçadista sediada em Três Coroas/
RS. O diretor da empresa, José Ricardo Pinto, 
ressalta que a ideia de patrocinar a iniciativa 
veio pela sinergia entre o projeto de cocria-
ção e os princípios da multinacional portu-
guesa. “A Endutex acredita nessa forma de 
realizar negócios, e por isso se identifica tão 
facilmente com o projeto Moda Co”, frisa o 
empresário, ressaltando que estar próximos 
desses “novos criativos” (por meio da plata-
forma) é uma forma de estimular o desen-
volvimento de novos produtos e da moda em 
geral. “Nós acreditamos e apostamos nesta 
nova geração para fazer a diferença no mer-
cado. Eles serão os novos criadores e futuros 
consumidores”, conclui.

Saiba mais no site www.modaco.cc.

INOVA-AÇÃO

(RE)INVENTANDO

A história das pessoas, das famílias, das 
organizações e das empresas nem sem-
pre tem um desenrolar linear com um 
crescimento positivo. A vida é repleta de 
momentos nos quais avançamos, mas, 
muitas vezes, também andamos para 
trás ou, quem sabe, na melhor das hi-
póteses, de lado. Isso acontece também 
com países e com todas as formas de 
organização social.

As causas desse movimento, nem 
sempre positivo, são muitas e entre elas 
estão as mudanças do meio econômico, 
político ou social, guerras e revoluções, 
descuidos, falta de uma visão de futuro 
sobre o mundo, crença na imutabilidade, 
excesso de autoconfiança, desejo divino 
e ignorância.

Cada caso pode ser analisado, se 
encaixar em múltiplas categorias e 
até criar novos fatores para explicar 
os acontecimentos, entretanto, alguns 
ícones pessoais e empresariais que 
conhecemos se tornam casos de estudo 
e servem para que possamos entender 
esse fenômeno e agir antecipadamente.
Há tempos atrás, deparei-me com uma 
notícia que dava conta da recuperação 
financeira da Kodak, uma das empresas 
mais icônicas do século XX, que agora 
volta ao mercado lançando uma linha 
de smartphones. A Kodak é uma empre-
sa de mais de 130 anos que foi crucial na 
popularização da fotografia. Com difi-
culdades na passagem para a era digital, 
anunciou, em 2012, a falência e o pedido 
de proteção contra os credores.

Com suas máquinas com um custo mais 
reduzido, a marca Kodak permitiu o 
acesso de amplas camadas da socieda-
de, no mundo todo, ao prazer da fotogra-
fia pessoal e das histórias de famílias. 
Suas películas ou filmes eram os donos 
do mercado e sinônimo de qualidade, 
de fato um produto global. Esse império 
foi à lona com a mudança da tecnologia, 
que deixou os filmes/películas de lado e 
colocou no mercado as câmeras digitais 
e um novo conceito de fotografar, ver o 
resultado e, instantaneamente, poder 
tirar novas fotos, sem a necessidade de 
esperar a revelação.

Nesse mundo digital, instantâneo e 
sem revelação obrigatória de imagens, 
novos produtos, como as câmaras 
digitais, revolucionaram os mercados e 
apresentaram ao mundo outro tipo de 
concorrência que a Kodak não soube ou 
não teve visão para superar.

A mudança tecnológica é um fator im-
portante na sociedade do conhecimento 
que vivemos nesse século, e a falta de 
capacidade de inovar é fatal para as 
pessoas e as empresas, para que elas 
possam avançar positivamente.

Nesse mundo acelerado e repleto de 
conexões globais, está sendo necessário, 
cada vez mais, inovar e se reinventar, 
pensando em novas perspectivas e 
alternativas. Não sei se é bom ou ruim, 
mas é a realidade que está posta.

Cleber Prodanov 
Doutor em História Social, educador e 
reitor da Universidade Feevale


