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A guerra comercial travada entre os Estados 
Unidos e a China está tendo impactos para o 
calçado brasileiro. Recentemente, duas me-
didas importantes foram anunciadas pela 
Casa Branca.  A primeira, entra em voga a 
partir de 13 de outubro, prevê a redução das 
tarifas de importação de produtos não fa-
bricados nos Estados Unidos, entre os quais 
calçados. A medida terá pequeno impacto 
nas exportações brasileiras do setor, já que 
beneficia todos os demais países, sem distin-
ção de origem. Já a  segunda medida, que en-
trou em vigor no dia 24 de setembro, refere a 
uma sobretaxa imposta a uma lista de 1,7 mil 
produtos importados da China, na qual NÃO 
consta calçados. Ou seja, não terá um impac-
to no comercio setorial entre os dois países. 

A Abicalçados participou, entre os dias 16 e 27 
de setembro, da Semana do Calçado 2018. Nes-
ta edição, a entidade promoveu o FF Meeting, 
o Análise de Cenários e o FF Exchange (ma-
térias na página 4).  Promovida pelo Instituto 
Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e 
Artefatos (IBTeC), a iniciativa abrange uma 
série de atividades promovidas pelas entida-
des representativas da cadeia coureiro-cal-
çadista nacional e tem por objetivo desen-
volver a atividade por meio de capacitação 
e informação qualificada, além de promover 
negócios. O evento aconteceu em locais es-
palhados por Novo Hamburgo/RS, cidade que 
abriga as principais entidades representati-
vas do calçado nacional.

Feiras e missões internacionais realizadas pelo programa de apoio às exportações são fundamentais para incremento nos embarques.

A Abicalçados, atendendo aos interesses 
de seus associados localizados no estado 
de São Paulo, impetrou mandado de segu-
rança coletivo, com pedido liminar, contra 
a Regional da Receita Federal do Brasil na 
8ª Região Fiscal, a fim de obter autorização 
para que os associados não mais precisem 
incluir o ICMS na base de cálculo do PIS/
COFINS. Além do estado de São Paulo, 
também já há a concessão desta liminar 
para o Rio Grande do Sul. Ademais, exis-
tem ainda Mandados de Segurança da 
exclusão do ICMS impetrados na Bahia 
e Ceará, que devem ter resposta em bre-
ve. Mais informações sobre o tema pelo 
e-mail suely@abicalcados.com.br. 
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INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE NO RADAR

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

Ao longo dos seus mais de 35 anos de existência, a Abical-
çados sempre esteve atenta aos anseios do setor calçadista 
brasileiro. Passamos por crises, mais ou menos intensas, e 
sempre saímos ainda mais fortes delas. Hoje, vivemos período 
semelhante, talvez até mais crucial, pois coincide com mu-
danças latentes nas formas de consumo, com uma sociedade 
mais exigente e ávida por novidades, por mais serviço de qua-
lidade e menos posse.

A competitividade da indústria, em especial da calçadista, a 
qual representamos, depende da adaptação a esse novo tem-
po. A combinação de crise econômica interna e externa com 
esse novo momento pode, inicialmente, assustar, mas também 
pode ser vista de outra forma: como oportunidade. Ambientes 
conturbados, historicamente, também são os mais favoráveis 
para as mudanças.

É neste contexto que a Abicalçados, com a parceria fundamen-

tal das demais entidades que representam todos os elos da ca-
deia produtiva do calçado, vem trabalhando fortemente para 
a criação de uma nova cultura no setor, que tenha inovação 
como uma premissa para a competitividade e sustentabilida-
de de atividades tão importantes para a economia brasileira.

Entre os dias 16 e 27 de setembro a entidade participou da Se-
mana do Calçado, uma promoção conjunta do IBTeC e Sebrae, 
que tem ampla cobertura deste informativo (página 4). A ini-
ciativa contou com mais de uma dezena de ações que visavam 
desenvolver o setor por meio da capacitação e também gera-
ção de negócios. Em mais esta oportunidade, ficou evidente 
a postura da cadeia, com integração de todas as principais 
entidades para o desenvolvimento setorial, sem concorrência, 
apenas com o bem comum como diretriz de atuação.

Também estamos com a plataforma Moda Co a pleno vapor, 
sendo que seus vencedores serão conhecidos no dia 13 de no-

vembro, ou seja, daqui pouco mais de um mês (leia na página 5). 
São mais de dois mil designers de todo o país respondendo de-
safios de duas indústrias de calçados (Morena Rosa e Veleno) e 
da própria Abicalçados, que, por meio do Future Footwear, criou 
o desafio de criação de um calçado wearable (tecnologia vestí-
vel). Trata-se de estimular o processo de cocriação, fundamen-
tal para a adaptação ao novo momento do consumo, no qual o 
consumidor é cada vez mais parte do processo de criação.

Por fim, lançamos, no final de setembro, a reconfigurada Ma-
ratona MUDE, evento de sucesso criado em 2015 e que chega à 
sua quarta edição sob o nome de MMX, uma evolução que pre-
vê desafios ligados à tecnologia, além da tradicional batalha 
criativa de design e a “avalanche” de qualificados conteúdos 
(leia na página 5).

Engaje-se nesta luta conosco! Os ventos fortes da história es-
tão soprando, só nos basta sair da zona de conforto e navegar.
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Com crise no país vizinho, exportação do Brasil para Argentina deve cair
O Brasil deverá sofrer com a crise econômica argentina neste e no pró-
ximo ano, principalmente em suas exportações. Terceiro maior parceiro 
comercial do País, depois de China e Estados Unidos, a Argentina tende 
a reduzir suas importações pela recessão em que deve mergulhar e pela 
desvalorização de sua moeda, que torna os produtos de fora mais caros. 
[...] “Até agora, estávamos animados, mas deve haver um tombo nas ex-
portações no segundo semestre e no próximo ano”, diz o presidente da 
entidade, Heitor Klein.

Sola gasta
A produção de calçados sofreu a terceira maior queda do ano em julho, 
segundo a Abicalçados, que representa a indústria. Houve retração de 
7,6% em relação ao volume do mesmo mês de 2017. A queda no acumu-
lado deste ano é de 4,9%. O mês costuma ser mais fraco devido à falta de 
encomendas internacionais, e uma melhora deverá ocorrer somente a 
partir de setembro, segundo a associação.

Macri busca uma saída
Em sua trajetória pública como empresário, cartola e político, o presidente 
da Argentina, Mauricio Macri, sempre evitou comentar um episódio que 
até hoje lhe remete a um grande trauma. Em 1991, quando trabalhava na 
empresa de seu pai, o grupo Socma, de construção e telecomunicações, 
Macri passou 12 dias em cativeiro num sequestro do qual só foi libertado 
após o pagamento de uma recompensa de US$ 6 milhões. Os reflexos da 
crise argentina não se restringem ao setor automotivo. “A situação afeta 
a capacidade de pagamento dos importadores de lá”, afirma Heitor Klein.

Plataforma de cocriação lança desafios para designers de calçados
A plataforma digital de cocriação Moda Co está divulgando os desa-
fios que poderão ser respondidos pelos mais de dois mil designers 
cadastrados na plataforma. Para esta edição, uma das propostas é 
da própria Abicalçados, criadora da iniciativa. Trata-se de um pro-
jeto que, no âmbito do programa Future Footwear, busca o desen-
volvimento de um calçado com tecnologia embarcada, os famosos 
wearables. Os outros desafios são das indústrias de calçados Morena 
Rosa e Veleno.

Calçadistas apertam o cinto para driblar crise
Nos últimos meses, as notícias de fechamentos de unidades fabris 
calçadistas no Rio Grande do Sul têm chamado a atenção. Foram, pelo 
menos, seis os movimentos nesse sentido tornados públicos desde 
junho, indicando dificuldades no setor, um dos símbolos da indústria 
gaúcha. [...] Presidente executivo da Abicalçados, Heitor Klein vê os 
fechamentos como consequência da queda da demanda do merca-
do interno, responsável pela absorção de cerca de 85% da produção 
nacional. 

Feira italiana gera US$ 37 milhões
A Micam Milano, uma das maiores feiras calçadistas do mundo, que 
correu entre os dias 16 e 19 de setembro, em Milão, na Itália, deve gerar 
mais de US$ 37 milhões para as 71 marcas brasileiras participantes. A 
participação verde-amarela foi apoiada pelo Brazilian Footwear, pro-
grama de incentivo às exportações de calçados mantido pela Abical-
çados. O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, 
destaca que foram proporcionados mais de 1,4 mil contatos com 
compradores, o que foi destacado pelos expositores brasileiros. 
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Terceiro maior parceiro comercial do País, depois de China e EUA, a Argentina tende a reduzir suas importações pela recessão em
que deve mergulhar e pela desvalorização de sua moeda

Com crise no país vizinho, exportação do Brasil
para Argentina deve cair

Luciana Dyniewicz, O Estado de S.Paulo

04 Setembro 2018 | 05h00

O Brasil deverá sofrer com a crise econômica argentina neste e no próximo ano,

principalmente em suas exportações. Terceiro maior parceiro comercial do País, depois

de China e Estados Unidos, a Argentina tende a reduzir suas importações pela recessão

em que deve mergulhar e pela desvalorização de sua moeda, que torna os produtos de

fora mais caros.

“Deveremos ter forte queda das exportações para a Argentina tanto em 2018 como em

2019. O Fundo Monetário Internacional (FMI) não vai dar dinheiro se o país continuar

gastando. O governo terá de transformar seu déficit comercial em superávit, o que

significa reduzir importações”, diz o presidente da Associação de Comércio Exterior do

Brasil, José Augusto de Castro. 

O setor de manufaturados, principalmente o automotivo, será o mais prejudicado – hoje,

20% dos embarques brasileiros de manufaturados têm o país vizinho como destino.

Entre maio e julho, período em que a turbulência financeira começou, as vendas do Brasil

para a Argentina caíram 23% na comparação com o mesmo período de 2017. Nos quatro

primeiros meses deste ano, as exportações registraram alta de 11,6%.

Apesar de ainda não ter sido afetado pela crise argentina, o setor calçadista brasileiro tem

o assunto entre suas principais preocupações. Neste ano, pela primeira vez, a Argentina

ficou em primeiro lugar no ranking dos maiores mercados para a indústria brasileira

calçadista, passando os Estados Unidos. “Até agora, estávamos animados, mas deve

haver um tombo nas exportações no segundo semestre e no próximo ano”, diz o

presidente da entidade, Heitor Klein.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Mais conteúdo sobre:  Argentina [América do Sul]  comércio exterior  exportação

Encontrou algum erro? Entre em contato

Setor automotivo deve ser o mais prejudicado Foto: Roosevelt Cassio/Reuters

Macri admite que crise econômica vai ampliar a pobreza

Para combater crise, governo Macri deve eliminar até 13 ministérios
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Plataforma de cocriação lança desaos para designers
de calçados
13.09.2018 - Redação Jornal Exclusivo

A plataforma digital de cocriação Moda Co está divulgando os desaos que poderão ser
respondidos pelos mais de dois mil designers cadastrados no sistema. Para esta edição, uma
das propostas é da própria Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (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 famosos wearables.

O outro desao é das indústrias de calçados Morena Rosa e Veleno, o primeiro para produtos
de verão com diferenciais estéticos e de design e o segundo para uma coleção que sintetize a
essência da marca, inspirada pelo minimalismo e pela modernidade.

****

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, conta que, a cada edição, o projeto ganha mais adesão e dirimi a “desconança” da
indústria calçadista. “Somos parte de um setor ainda muito tradicional, que tem diculdades para se abrir à cocriação, método que é realidade na
maior parte dos segmentos”, avalia o gestor. Ele conta que a ideia de lançar um desao da entidade veio com o intuito de estimular a criatividade dos
designers, que devem construir um calçado unissex que tenha tecnologia embarcada e que vá além da estética. “Hoje já temos tecnologia estética
embarcada, caso da aplicação de led. A nossa intenção é levantar propostas que atendam requisitos do pé e do corpo do usuário, como
temperatura, ergonomia 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 materiais e dispositivo e a viabilidade de tornar a criação um protótipo.

****

Como participar

O designer que já é cadastrado no site do desao pode acessar as propostas detalhadas na íntegra e iniciar o trabalho. Já para o usuário não
cadastrado, basta acessar o site e fazer a inscrição, que pode ser realizada via perl do Facebook, de forma gratuita. Assim que o cadastro for
validado, ele terá acesso aos desaos e poderá respondê-los na própria plataforma, através do upload do arquivo.

As respostas poderão ser enviadas até o próximo dia 10 de outubro e os vencedores serão revelados no início de novembro. Para a escolha do
vencedor do desao da Abicalçados, será formado um comitê de especialistas na área de calçados e tecnologia. Já os vencedores dos desaos das
indústrias serão reconhecidos pelas próprias.

Premiação

Nesta edição, o Moda Co distribuirá um total de R$ 7,5 mil em premiações e ingressos para o Campus Party Brasil 2019, evento que acontece em
fevereiro, em São Paulo/SP. Cada um dos três desaos premiará dois participantes, nas categorias Empresa e Comunidade. O desao proposto pela
Abicalçados, na categoria Empresa, premiará o vencedor com R$ 2,5 mil e ingresso para o evento paulista. Já o melhor trabalho da categoria
Comunidade, escolhido pelos próprios usuários da plataforma, receberá ingresso para o Campus Party Brasil.

Os desaos propostos pelas calçadistas premiarão, na categoria Empresa, com R$ 1,8 mil, e na Comunidade com R$ 700.
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Segunda-feira
17 de setembro de 2018

INDÚSTRIA 

Calçadistas apertam o cinto para driblar crise 
Queda no mercado interno e situação da Argentina preocupam; no Estado, diversas empresas reduziram operações

Nos últimos meses, as notí-
cias de fechamentos de unidades 
fabris calçadistas no Rio Grande 
do Sul têm chamado a atenção. 
Foram, pelo menos, seis os mo-
vimentos nesse sentido tornados 
públicos desde junho, indicando 
dificuldades no setor, um dos sím-
bolos da indústria gaúcha. A que-
da constante no consumo do mer-
cado interno é apontada como a 
principal causa para as reduções. 
Uma possível válvula de escape, 
a exportação também não tem 
comparecido até aqui, e, mesmo 
com a desvalorização recente do 
real, não causa euforia para o fu-
turo breve.

A “onda” de fechamentos teve 
início ainda em junho, quando, 
alegando melhorias na logística, a 
Piccadilly fechou uma das suas fi-
liais em Teutônia. No mês seguin-
te, foi a vez da Dakota encerrar 
as atividades da filial de Sarandi, 
justificando a decisão pela queda 
no consumo, mesmo argumento 
dado pela Bottero para a decisão 
de fechar quatro de suas então 18 
fábricas no Estado.

Já em agosto, a Di Cristalli – 
até então, maior empregadora pri-
vada de São Francisco de Paula, 
com mais de 300 funcionários 
– confirmou o fim da sua opera-

ção no município, alegando ne-
cessidade de redução de custos 
para centralizar sua produção na 
sede da empresa, em Três Coroas. 
Mais trágico foi o fim da Crysalis, 
também de Três Coroas, que teve 
a sua falência decretada por não 
conseguir cumprir os acordos de 
sua recuperação judicial.

O movimento, entretanto, 
não parece ter acabado por aí. 
A última notícia do tipo veio na 
segunda-feira passada, quando 
foi anunciado o fechamento de 
uma filial da West Coast em So-
bradinho. Somadas, as vagas de 
emprego eliminadas com todos 
os fechamentos chegam a quase 
1,8 mil.

Presidente executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias 
de Calçados, Heitor Klein vê os 
fechamentos como consequência 
da queda da demanda do merca-
do interno, responsável pela ab-
sorção de cerca de 85% da produ-
ção nacional. “Felizmente, não há 
encerramento das atividades das 
empresas como um todo. Anima 
um pouco porque mantêm a ope-
ração e, quando tudo isso passar, 
há expectativa de recuperação”, 
argumenta Klein.

A melhora, porém, só virá 
com a recuperação do poder de 
consumo dos brasileiros. Klein 
defende que há uma série de fa-
tores que impossibilita essa re-

tomada atualmente, destacando, 
por exemplo, o endividamento 
das famílias nas faixas C, D e E, 
que são as responsáveis pelos 
grandes volumes do setor. “O que 
pode ser postergado, como os cal-
çados, vai sendo jogado para a 
frente”, analisa o executivo.

A Pesquisa Industrial Men-
sal, divulgada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), reflete o efeito do movi-
mento na produção física do se-
tor. Nos sete primeiros meses de 
2018, enquanto a indústria bra-
sileira como um todo apresenta 
crescimento de 2,5% em relação 
ao mesmo período de 2017, o seg-
mento coureiro-calçadista vai no 
sentido contrário, com forte que-
da de 5,3%.

Apenas no Rio Grande do 
Sul, porém, a situação é inversa. 
Graças a uma recuperação em ju-
lho, o volume produzido pelo se-
tor nos sete primeiros meses de 
2018 cresceu 1,4% em relação ao 
mesmo período de 2017. Mesmo 
assim, o segmento segue aquém 
da indústria gaúcha como um 
todo, com crescimento de 2,6% 
no período. Klein argumenta que 
a entrada da nova temporada 
primavera-verão, com produtos 
mais leves e baratos, tende a aju-
dar as empresas, mas não deve 
representar um fator de cresci-
mento relevante nos volumes.

Guilherme Daroit

daroit@jornaldocomercio.com.br

Mercado foi surpreendido com onda de fechamentos neste ano 

STEPHAN SEEBER/UNSPLASH/DIVULGAÇÃO/JC

Em queda, exportações podem não se beneficiar de desvalorização cambial 
Algo que pode ajudar o setor 

calçadista é o mercado externo, 
ainda mais com a desvaloriza-
ção do real frente ao dólar, que 
já passa de 20% desde março. 
De janeiro a agosto, entretanto, 
os importadores não apareceram 
com força. A queda no período 
foi de 10,3% em pares exportados 
e de 10,2% no valor em dólares 
em relação ao mesmo período 
de 2017, segundo a Abicalçados. 
A produção gaúcha, com preço 

unitário médio mais elevado do 
que a média nacional, sofre me-
nos, com quedas de 1% em pares 
e 2,3% no valor.

Um dos motivos é que as 
vendas para o período costu-
mam acontecer nas feiras in-
ternacionais do início do ano, 
quando a moeda estrangeira 
ainda estava cotada em torno de  
R$ 3,20. Agora, oscilando em tor-
no de R$ 4,10, o câmbio pode ser 
um fator de competitividade ao 

produto nacional nas feiras inter-
nacionais do segundo semestre.

Embora concorde que o câm-
bio pode favorecer o fechamento 
de negócios nessas feiras, o pre-
sidente executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calça-
dos, Heitor Klein, contrapõe que, 
em geral, as moedas dos países 
importadores também passam 
pelo mesmo processo de desva-
lorização. “Dessa vez, a desvalo-
rização não se deu só no Brasil, 

mas em praticamente todos os 
países, o que neutraliza um pou-
co o efeito benéfico que poderia 
ter”, comenta o executivo.

O caso mais preocupante é 
o da Argentina, historicamente 
o principal mercado do calçado 
brasileiro, que já perdeu prati-
camente metade do valor de sua 
moeda em 2018. Mesmo assim, 
de janeiro a agosto, o País voltou 
a ser o maior comprador da pro-
dução nacional, com 8,3 milhões 

de pares, aumento de 23,2% so-
bre 2017. Em valor, a expan-
são foi de 10,4%, para cerca de  
US$ 103 milhões. A desvaloriza-
ção do peso encareceu muito o 
produto importado, em um mo-
mento em que retomávamos for-
temente o mercado argentino. “O 
primeiro semestre animou, mas 
logo veio a turbulência”, co-
menta Klein, que não acredita 
ser possível manter o fluxo nos 
níveis do início do ano.
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AÇÕES NO EXTERIOR GERAM 
MAIS DE US$ 160 MILHÕES 
PARA CALÇADISTAS

ESPECIAL INFORME JURÍDICO

As ações do Brazilian Footwear, programa de 
apoio às exportações de calçados mantido 
pela Abicalçados em parceria com a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil) geraram US$ 
162 milhões em 2018. Os resultados são re-
ferentes a 13 ações, entre feiras e missões 
comerciais realizadas no exterior (veja a 
lista abaixo), que geraram, in loco, US$ 40 
milhões, com expectativa de outros US$ 122 
milhões em negócios alinhavados durante 
os eventos.

A coordenadora de Promoção Comercial da 
Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, ressalta 
que as ações do programa, existente desde o 
ano 2000, são fundamentais para as expor-
tações de calçados, não somente em volu-
me, mas também em qualificação. “Antes do 
primeiro convênio com a Apex-Brasil, há 18 
anos, exportávamos para 99 países, número 
que chegou a mais de 160 no ano passado. 
Além da diversificação, passamos a embar-
car mais produtos com marca própria, tor-
nando o nosso calçado desejado e conhecido 
nos principais mercados do planeta”, avalia.

Letícia conta, ainda, que as cerca de 250 em-
presas associadas ao Brazilian Footwear res-
pondem por mais de 80% das exportações de 
calçados, fatia que tende a crescer conforme 
as marcas vão percebendo a importância de 
adotar a atuação no mercado externo como 
estratégia perene e não somente ocasional. 
“Mesmo que o cenário não esteja tão positi-
vo para os negócios, é preciso que a empresa 
esteja lá, marcando presença, prospectando 
e investindo no relacionamento com par-

ceiros, para manter resultados e superá-los 
quando as melhores condições estiverem 
restabelecidas”, comenta.

Para a coordenadora, o câmbio no patamar 
atual deve ser tratado com cautela, já que  as 
moedas locais também estão desvalorizadas 
nos principais mercados-alvo do calçado bra-
sileiro no exterior, especialmente na América 
Latina. “O fator câmbio é importante, mas há 
muito deixou de ser o fundamental. É preciso 
estratégia e capacitação para se trabalhar cor-
retamente no comércio internacional e é isso 
que a Abicalçados, por meio do Brazilian Foo-
twear, oferece às empresas que desejam atuar 
no desafiador mercado além-fronteiras”, con-
ta. Ela acrescenta que, além de proporcionar, 
com subsídios, a participação de empresas 
em feiras e missões internacionais, o progra-

ma de apoio às exportações de calçados bus-
ca a capitação das mesmas para a atuação no 
mercado estrangeiro.

O convênio com o Brazilian Footwear é reno-
vado a cada dois anos. Para o próximo biênio, 
2019/2020, os mercados-alvo  foram selecio-
nados em encontro entre Abicalçados, Apex-
-Brasil e associados ao projeto, realizado em 
maio de 2018 deste ano. Foram escolhidos: 
Estados Unidos, Peru (novo), França, Reino 
Unido, China, Coreia do Sul (novo) e Arábia 
Saudita (novo).  Estes países serão trabalha-
dos por meio de ações comerciais, de ima-
gem e prospecção ao longo do próximo con-
vênio, que será assinado no início de 2019.

Conheça o Brazilian Footwear acessando 
www.abicalcados.com.br/brazilianfootwear.

Logística reversa de embalagens em geral e o 
Ministério Público.
Com o advento da Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal 
N° 12.305, de 2 de agosto de 2010, realizaram-se 
profundas mudanças nas diretrizes relativas 
à gestão de resíduos sólidos do País. Foram 
definidas as responsabilidades de cada uma 
das partes da cadeia, incluindo fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes e o 
consumidor. Um dos instrumentos centrais da 
PNRS é a implementação da logística Reversa, 
que engloba a redistribuição para o setor em-
presarial de parte da obrigação da gestão dos 
resíduos sólidos urbanos, incluindo as embala-
gens pós-consumo.

Em 23 de novembro de 2015 foi celebrado acor-
do setorial entre o Ministério do Meio Ambien-
te e associações empresariais com represen-
tatividade nacional dos mais variados setores, 
para a implantação do sistema de logística 
reversa das embalagens em geral, incluindo 
papel e papelão. Todavia, a Abicalçados des-
conhecia as tratativas para o acordo setorial 
supramencionado, não tendo sido convidada 
a participar desse processo, muito provavel-
mente em razão da baixa representatividade 
que tem perante o assunto, em termos de im-
pacto ambiental. Portanto, não é signatária do 
referido acordo setorial, não tendo participado 
da construção das cláusulas do instrumento.

Porém, em 23 de outubro de 2017, foi publica-
do o Decreto Federal N° 9.177, definindo que 
os agentes não signatários do acordo setorial 
supracitado estão sujeitos às obrigações por 
ele instituídas. O referido diploma legal, porém, 
faculta a celebração de termo de compromisso 
com a União para implementação de sistema 
de logística reversa próprio.

A Abicalçados entende que as embalagens que 
insere no mercado, predominantemente de 
papel, exigem um sistema de logística reversa 
próprio, para que alcance a sua máxima eficá-
cia. Por não ter participado da construção do 
acordo setorial celebrado em 2015, a entidade 
não pôde contribuir para que fossem conside-
radas as peculiaridades do setor. Os calçados 
são bens com maior durabilidade, de forma 
que a frequência de aquisição não é similar 
à de alimentos e bebidas, por exemplo. Além 
disso, não há risco de o produto contaminar 
a embalagem. Inclusive, pode se estimular o 
consumidor a deixar a embalagem na loja no 
ato da compra, prática que já é realizada em 
muitos estabelecimentos. O desenvolvimento 
de um SLR próprio, portanto, justifica-se pela 
necessidade de considerar as especificidades 
do setor de calçados, sob pena de prejudicar a 
eficiência e a isonomia material.

Diante da possibilidade da implementação de 
SLR com menor abrangência geográfica (art. 
34 da PNRS), alguns Estados, por intermédio do 
Ministério Público, passaram a tomar medidas 
relacionadas ao assunto, visando a efetiva im-
plementação do instrumento da logística re-
versa em seus territórios. No âmbito do Estado 
do Mato Grosso do Sul foi instaurado o Inqué-
rito Civil N° 06.2016.00000122-8, investigando 
a efetiva implementação da logística reversa 
das embalagens de quaisquer produtos comer-
cializados no referido Estado, cobrando um 
altíssimo passivo pela não implementação. 
No dia 22 de março de 2018, a Abicalçados re-
cebeu o Ofício N° 0157/2018/26PJ/CGR, envia-
do pelo MPE/MS, requisitando a apresentação 
de uma série de documentos e informações, 
sendo questionada também sobre o seu inte-
resse na celebração de Termo de Cooperação 
Ambiental (TCA).  Assim sendo, o MPE/MS e a 
Abicalçados iniciaram tratativas sobre o tema, 
que resultou na celebração, em 21 de junho de 
2018, de TCA e que arquivou o inquérito civil e 
a cobrança de passivo com relação a nossas 
associadas. Indústrias calçadistas ainda não 
associadas à Abicalçados igualmente poderão 
estar protegidas, desde que associem-se à En-
tidade e façam a adesão ao termo de compro-
misso.

Suély Muhl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

EXPO RIVA SCHUH
Data: 13/01/2018 a 16/01/2018
Local: Riva Del Garda, Itália
US$ 4,1 milhões in loco
US$ 21,8 milhões nos seguintes meses

IFLS 
Data: 30/01/2018 a 01/02/2018
Local: Bogotá, Colômbia
US$ 1,5 milhão in loco
US$ 2,97 milhões nos seguintes meses

FN PLATFORM
Data: 12/02/2018 a 14/02/2018
Local: Las Vegas, Estados Unidos
US$ 1 milhão in loco
US$ 4,76 milhões nos seguintes meses

MICAM MILANO
Data: 11/02/2018 a 14/02/2018
Local: Milão, Itália
US$ 7,9 milhões in loco
US$ 20,27 milhões nos seguintes meses

MISSÃO COMERCIAL  COLÔMBIA
Data: 05/03/2018 a 09/03/2018
Local: Cali e Medellín, Colômbia
US$ 458 mil in loco
US$ 974 mil nos seguintes meses

MISSÃO COMERCIAL RÚSSIA
Data: 06/06/2018 a 08/06/2018
Local: Moscou, Rússia
US$ 710 mil in loco
US$ 2,15 milhões nos seguintes meses

MISSÃO COMERCIAL FRANÇA
Data: 11/06/2018 a 13/06/2018
Local: Paris, França
US$ 85 mil in loco
US$ 290 mil nos seguintes meses

EXPO RIVA SCHUH
Data: 16/06/2018 a 19/06/2018
Local: Riva Del Garda, Itália
US$  8,46 milhões in loco
US$ 31 milhões nos seguintes meses

IFLS
Data: 17/07/2018 a 19/07/2018
Local: Bogotá, Colômbia
US$ 1,48 milhão in loco
US$ 8 milhões nos seguintes meses

COLOMBIAMODA
Data: 24/07/2018 a 26/07/2018
Local: Medellín, Colômbia
US$ 127,7 mil in loco
US$ 1,6 milhão nos seguintes meses

FN PLATFORM
Data: 13/08/2018 a 15/08/2018
Local: Las Vegas, Estados Unidos
US$ 1 milhão in loco
US$ 3,53 milhões nos seguintes meses

MISSÃO COMERCIAL COLÔMBIA
Data: 27/08/2018 a 31/08/2018
Locais: Cali e Bogotá, Colômbia
US$ 407 mil in loco
US $615 mil nos seguintes meses

MICAM MILANO
Data: 16/09/2018 a 19/09/2018
Local: Milão, Itália
US$ 13,2 milhões in loco
US$ 24 milhões nos seguintes meses

FEIRAS E
MISSÕES 
COMERCIAIS 
INTERNACIONAIS 
2018
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CENÁRIO ECONÔMICO EM PAUTA 
PARA CADEIA COUREIRO-CALÇADISTA

RODADAS DE NEGÓCIOS UNEM 
CALÇADISTAS E FORNECEDORES 
DE TECNOLOGIA

INDÚSTRIA PORTUGUESA E 
COMPETITIVIDADE FORAM 
TEMAS DO FF MEETING

ABI NOTÍCIAS

Os cenários econômicos domés-
tico e internacional foram pauta 
de encontro com empresários e 
representantes de entidades seto-
riais durante o Análise de Cenários, 
realizado no dia 25 de setembro, no 
Locanda Hotel, em Novo Hambur-
go/RS. O evento foi um promoção 
da Abicalçados em parceria com a 
Associação Brasileira de Empresas 
de Componentes para Couro, Calça-
dos e Artefatos (Assintecal) e Cen-
tro das Indústrias de Curtumes do 
Brasil (CICB).

O encontro iniciou com a exposição 
do doutor em Economia Marcos 
Lélis, que falou sobre o panorama 
nacional, a influência da volatili-
dade cambial, a crise argentina e 
as perspectivas a médio e curto 
prazos para a economia brasileira. 
Segundo o especialista, existe um 
desaquecimento na demanda in-
terna, que ganhou força a partir do 
início de 2018, depois de ter dado a 
“sensação de recuperação” em 2017. 
“No ano passado, especialmente no 
primeiro trimestre, tivemos a super 
safra, que fez com que o PIB cres-
cesse, dando uma sensação de re-
cuperação econômica, o que não se 
consolidou. Foi muito confete para 

pouca festa”, destacou, ressaltando 
que ao fato foi somada a liberação 
das contas inativas do FGTS. As-
sim, a previsão de crescimento do 
PIB nacional para 2018 caiu de 3% 
para 1,3%.

Para Lélis, outros fatos que têm se-
gurado a economia brasileira são 
a diminuição do crédito no mer-
cado, especialmente o concedido 
por bancos públicos, como BNDES 
e Caixa Econômica Federal, a taxa 
de subutilização da força de traba-
lho brasileira, na casa de 24%, e a 
inflação de preços administrados 
pelo Governo. “No mercado exter-
no, ainda somamos a volatilidade 
cambial, provocada principalmente 
pela guerra comercial entre Estados 
Unidos e China, e a crise na Argen-
tina, nosso principal mercado de 
calçados”, comenta.  

Calçados
Na segunda etapa do evento, a 
coordenadora de Inteligência de 
Mercado da Abicalçados, Priscila 
Linck, detalhou um panorama para 
o setor calçadista, tanto no ambien-
te doméstico como internacional. 
Segundo ela, existe uma queda na 
produção, impulsionada sobretudo 

pela menor demanda doméstica 
– que absorve 86% do total produ-
zido pela indústria calçadista. No 
segundo semestre, a produção caiu 
4,8%. “As exportações também não 
têm ajudado, com queda acumula-
da de mais de 10% no comparativo 
entre janeiro e agosto de 2018 com 
o mesmo período do ano passado”, 
pontua. A queda, segundo Priscila, 
foi provocada especialmente pela 
menor importação de calçados pe-
los Estados Unidos, que tem subs-
tituído seus fornecedores, espe-
cialmente pelo Vietnã e México, e 
recentemente pela crise da Argen-

tina, principal mercado internacio-
nal para o produto nacional.

Oportunidade
Após a apresentação do quadro de 
dificuldades para a indústria cal-
çadista, o presidente-executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein, ressaltou 
que o momento é de investimento 
em inovação e de sair da zona de 
conforto. “Apesar do quadro, hoje 
temos um setor capitalizado. Mes-
mo com a adaptação ao momento, 
fechamento de unidades, não ve-
rificamos volume significativo de 
fechamento de empresas. A China, 

por exemplo, vem despencando sua 
produção de calçados na casa de 
300 milhões por ano, praticamente 
a nossa produção total. Os países 
asiáticos periféricos, que viram sua 
atividade crescer nos últimos anos, 
especialmente a partir de investi-
mentos chineses, também têm um 
limite de crescimento”, disse.

Segundo Klein, atualmente, dois dos 
principais concorrentes para o calça-
do brasileiro no exterior são Portugal 
e México, especialmente o primeiro. 
“Temos que prestar atenção no que 
acontece em Portugal, que tem traba-
lhado fortemente em um upgrade da 
indústria, incorporado tecnologia. É o 
momento de fazermos o mesmo, tra-
balhando com empenho na estraté-
gia de inovação”, concluiu o dirigente.

O Análise de Cenários fez parte da 
programação da Semana do Calçado 
e teve o apoio das entidades Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Arte-
fatos de Couro e Artigos de Viagem 
(Abiacav), Associação Brasileira das 
Indústrias de Máquinas e Equipa-
mentos para os Setores do Couro, Cal-
çados e Afins (Abrameq) e Instituto 
Brasileiro de Tecnologia para Couro, 
Calçado e Artefatos (IBTeC).

A mais recente edição do FF Exchange, ro-
dada de negócios promovida em conjunto 
pela Abicalçados, Abrameq, Assintecal e 
CICB, recebeu, na tarde do dia 27 de setem-
bro, oito âncoras  – sete calçadistas e uma 
empresa de componentes para calçados – e 
nove fornecedores de Gestão e Tecnologia 
da Informação, E-commerce e Manufatu-
ra Avançada. O evento aconteceu na sede 
IBTeC, em Novo Hamburgo/RS, e fez parte 
da Semana do Calçado. 

A gestora de Projetos da Abicalçados, Rober-
ta Ramos, destaca que, nesta edição, o even-
to teve a parceria do Sebrae, que apoiou com 
os fornecedores do Projeto Digital Moda. 

Segundo Tiago Silva, do departamento de 
Tecnologia da Informação da Bebecê, o 
evento proporcionou uma maior assertivi-
dade nos contatos, além de economia de 
tempo. “Não conseguiríamos atender todos 

os fornecedores que atendemos aqui em 
um curto espaço de tempo”, avaliou.

Para o gestor de Tecnologia da Informação 
da Dakota, Claiton Staudt, o evento cumpriu 
o propósito. “Aqui é apenas um primeiro 
contato, de forma introdutória e resumida. 
Posteriormente, conversaremos com al-
guns dos fornecedores que nos chamaram 
a atenção”, contou Staudt. 

A otimização do tempo também foi des-
tacada pelo supervisor de Engenharia da 
Grendene, Rodrigo Calloni. Pela primeira 
vez participando do FF Exchange, o gestor 
ressaltou a importância da iniciativa, pelo 
dinamismo e o tempo para apresentação, 
que faz com que tanto as âncoras como os 
fornecedores estejam mais focado na reali-
zação de negócios. “Certamente, aprofunda-
remos o contato com pelo menos dois dos 
fornecedores que passaram nesta rodada”, 
adiantou. 

FF Exchange
O FF Exchange faz parte do programa Fu-
ture Footwear e consiste em rodadas rápi-
das de negociações, nas quais os fornece-
dores têm três minutos – modelo chamado 
speed dating – para apresentar seus servi-
ços e produtos para os âncoras (calçadis-
tas, empresas de componentes, máquinas 
ou curtumes).

No dia 24 de setembro, na sede do IBTeC e 
integrando a Semana do Calçado, foi reali-
zada ação do projeto FF Meeting, que ini-
ciou com apresentação de Neori Paim, da 
Master Equipamentos Industriais, sobre a 
indústria de calçados portuguesa. Na opor-
tunidade, o empresário destacou que este 
país tem produção anual de 83 milhões de 
pares, principalmente de couro, sendo 95% 
desta exportada para mais de 150 países, 
especialmente da Europa. Apresentan-
do-se como indústria tradicional, embora 
com uma visão futurista, estima-se que a 
produção daquele setor cresça entre 25% e 
30% até 2020. Nos últimos três anos, segun-
do ele, a produção portuguesa cresceu 60%. 

Paim observou que as visitas a fábricas de 
sapatos de Portugal possuem um sistema 
de produção semelhante ao brasileiro, com 
predominância de lotes menores. Quanto 
à automação, destacou que ela está mais 
presente na entrada e na saída da fábrica. 
Salientou ainda a preocupação dos portu-
gueses em atrair os jovens para a indústria 
calçadista, o que pode ser alcançando prin-
cipalmente através de um espaço aberto 
para a criatividade.

Indústria 4.0
No segundo momento, Carlos Alberto Fadul 
Corrêa Alves, diretor-executivo da Funda-
ção Certi, ressaltou que antes de pensar em 

Indústria 4.0 é necessário que a empresa 
faça o dever de casa e saiba o que precisa 
para competir globalmente. Neste sentido, 
sublinhou que deve ser observado se é pos-
sível fazer mais com menos, fazer certo da 
primeira vez, trabalhar com inovação e sus-
tentabilidade. 

Nesta linha de pensamento, Fadul enfa-
tizou que “o primeiro ponto é saber com 
quem eu quero competir e qual o custo que 
preciso ter para isto. Então, somente inte-
ressa a indústria 4.0 nos pontos em que ela 
contribuir para que este objetivo seja al-
cançado”. Finalmente, o palestrante reco-
mendou que o fabricante de máquinas seja 
o consultor para que sejam alcançadas re-
dução dos custos na produção de sapatos.
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A iniciativa de cocriação Moda Co – www.modaco.cc – está divul-
gando os desafios que poderão ser respondidos pelos mais de dois mil 
designers cadastrados na plataforma. Para esta edição, uma das pro-
postas é da própria Abicalçados, criadora da iniciativa. Trata-se de um 
projeto que, no âmbito do programa Future Footwear, busca o desen-
volvimento de um calçado com tecnologia embarcada, os famosos we-
arables. Os outros desafios são das indústrias de calçados Morena Rosa 
e Veleno, o primeiro para produtos de verão com diferenciais estéticos 
e de design e o segundo para uma coleção que sintetize a essência da 
marca, inspirada pelo minimalismo e pela modernidade.

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, conta que, 
a cada edição, o projeto ganha mais adesão e dirimi a “desconfiança” 
da indústria calçadista. “Somos parte de um setor ainda muito tradi-
cional, que tem dificuldades para se abrir à cocriação, método que é 
realidade na maior parte dos segmentos”, avalia o gestor. Ele conta 
que a ideia de lançar um desafio da entidade veio com  o intuito de 
estimular a criatividade dos designers, que devem construir um cal-
çado unissex que tenha tecnologia embarcada e que vá além da esté-
tica. “Hoje já temos tecnologia estética embarcada, caso da aplicação 
de led. A nossa intenção é levantar propostas que atendam requisitos 
do pé e do corpo do usuário, como temperatura, ergonomia etc”, expli-
ca o gestor, acrescentando que os projetos enviados devem apresen-
tar, além dos esboços, uma descrição que contextualize o problema a 
ser resolvido, o descritivo de materiais e dispositivo e a viabilidade de 
tornar a criação um protótipo.

O desafio da Morena Rosa busca três calçados femininos conceituais, 
que não sejam injetados ou botas, para a temporada primavera-verão, e 
que estejam de acordo com o DNA da marca, que trabalha com as prin-
cipais tendências de cada estação. O público-alvo da empresa é formado 
por mulheres de 25 aos 35 anos das classes A e B. A Veleno, por sua vez, 
busca quatro produtos com materiais nobres (a marca não utiliza plásti-
co ou sintéticos) – scarpin, sandália, rasteira e sapatilha – , inspirados no 
minimalismo e modernidade. O público-alvo da empresa é composto de 
mulheres entre 30 e 50 anos, antenadas nas tendências de moda.

Como participar
O designer que já é cadastrado no site do desafio pode acessar as pro-
postas detalhadas 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, de forma gratuita. Assim que 
o cadastro for validado, ele terá acesso aos desafios e poderá respondê-
-los na própria plataforma, através do upload do arquivo.

As respostas poderão ser enviadas até o próximo dia 25 de outubro e os 
vencedores serão revelados em novembro. Para a escolha do vencedor 
do desafio da Abicalçados, será formado um comitê de especialistas 
na área de calçados e tecnologia. Já os vencedores dos desafios das 
indústrias serão reconhecidos pelas próprias. 

Nesta edição, o Moda Co distribuirá um total de R$ 7,5 mil em premia-

ções e ingressos para o Campus Party Brasil 2019, evento que aconte-
ce em fevereiro, em São Paulo/SP. Cada um dos três desafios premiará 
dois participantes, nas categorias Empresa e Comunidade. O desafio 
proposto pela Abicalçados, na categoria Empresa, premiará o vencedor 
com R$ 2,5 mil e ingresso para o evento paulista. Já o melhor trabalho 
da categoria Comunidade, escolhido pelos próprios usuários da plata-
forma,  receberá ingresso para o Campus Party Brasil. Os desafios pro-
postos pelas calçadistas premiarão, na categoria Empresa, com R$ 1,8 
mil, e na Comunidade com R$ 700.

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

Saiba mais sobre o projeto no site www.modaco.cc.

MODA CO 2018 LANÇA 
DESAFIOS PARA DESIGNERS

INOVA-AÇÃO

UM POUCO DE  
OTIMISMO EM MEIO 
AO CENÁRIO DE 
INCERTEZAS

Existe uma frase atribuída à Tom Jobim 
que parece cada dia mais atual: o Brasil 
não é para principiantes. Fazer negócios 
em um ambiente incerto e volátil já virou 
rotina para os empresários e empreen-
dedores brasileiros. Incertezas políticas, 
legais e econômicas desafiam gestores a 
manter a competitividade dos negócios, 
independente do setor de atuação. Esse 
cenário todos já conhecem uma vez 
que estão no noticiário diariamente. Por 
outro lado, quero trazer uma visão de um 
fenômeno positivo que nem todos acom-
panham. Vivemos um momento especial 
na trajetória de inovação e empreende-
dorismo no Brasil. Tenho acompanhado 
de perto esse tema por mais de uma 
década e creio que iremos colher bons 
frutos no futuro. 

Nunca tivemos tantas pessoas apostan-
do na construção de negócios de base 
tecnológica. Ser um “startupeiro” (empre-
endedor do setor de startups) se tornou 
algo desejado por muitos jovens brasi-
leiros. Aquela visão clássica de construir 
carreira em um negócio estabelecido 
não é mais a única alternativa de futuro. 
Muitos jovens (e não tão jovens assim) 
têm se dedicado a criar novos negócios 
que trazem soluções tecnológicas para 
resolver problemas de pessoas e empre-
sas. Em teoria, mais pessoas talentosas 
empreendendo significa maior probabili-
dade de negócios de sucesso. 

Acompanho também o crescimento do 
chamado “corporate venture” no Brasil. 
Nunca tivemos tantas empresas apos-
tando e se conectando com o ecossis-
tema empreendedor para resolver proble-
mas importantes ou criar novos modelos 
de negócios. Diversas grandes empresas 
tem criados programas de conexão com 
startups para acelerar o desenvolvimento 
de projetos inovadores. Essa relação é 
positiva, pois ambos os lados possuem 
ativos interessantes para compartilhar. A 
grande empresa com os recursos, escala 
e conhecimento de mercado. As startups 
com suas novas tecnologias, agilidade 
e ousadia. Essa cooperação tem gerado 
frutos importantes para ambos os lados.

Há também um movimento consistente 
das associações estimulando a inovação 
no contexto dos negócios, fomentando 
cooperação entre diferentes elos da 
cadeia. A Abicalçados, por exemplo, tem 
estimulado de forma consistente a inova-
ção através de programas de capacitação, 
conexão com startups e sensibilização 
e em relação à importância de inovação. 
O processo de convencimento e adoção 
dessas estratégias requer tempo e con-
sistência, mas os impactos futuros são 
fundamentais para a competitividade 
das cadeias produtivas.  

Além disso, nunca tivemos tantas 
pessoas interessadas em conhecer os di-
ferentes ecossistemas de inovação para 
trazer inspiração e aprendizados para 
os nossos negócios. Claro que há muito 
ainda o que fazer, mas estamos ainda nas 
fases iniciais dessa jornada. Precisamos 
incorporar mais tecnologia em nossas 
soluções, aceitar mais riscos, porém 
estou otimista com os resultados que os 
empreendedores e inovadores poderão 
trazer para nossa economia. 

Felipe Ost Scherer 
Consultor empresarial e sócio-fundador 
da Innoscience Consultoria em 
Gestão da Inovação

MARATONA MUDE É AGORA MMX
A Abicalçados lança seu novo projeto, a MMX, 
uma evolução da Maratona MUDE, que ocor-
reu nos anos de 2014, 2015 e 2016. Reconfigu-
rado sob as temáticas de inovação, tecnologia 
e negócios para moda e design de calçados, o 
evento é uma maratona para o futuro do calça-
do e terá, além da tradicional batalha criativa, 
um hackathon de soluções de tecnologia para 
o setor e muito conteúdo e experiências. A ini-
ciativa tem data e local confirmados: nos dias 
7 e 8 de dezembro no Centro de Eventos do 
ParkShopping Canoas, em Canoas/RS.

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian 

Schlindwein, destaca que o evento busca 
aproximar os empresários, empreendedores, 
profissionais e estudantes das novidades 
em inovação, tecnologia e negócios. “Além 
da  curadoria especial de palestras e oficinas, 
estamos montando uma programação com 
mostra de startups, exposições, espaço make-
rs, fábrica conceito, materioteca e novidades 
que conectarão o setor calçadista com o futu-
ro ”, adianta, ressaltando que a programação 
será divulgada em breve.

Para acompanhar a abertura das inscrições da 
batalha criativa, do hackathon e a programação 

do evento, acesse o site maratonammx.com.br 
ou o perfil no Instagram www.instagram.com/
maratonammx/.

1) FUTURE FOOTWEAR/ABICALÇADOS
O melhor trabalho na categoria Empresa será escolhido 
por um comitê de especialistas no setor. O produto deve 
conter tecnologia embarcada, ou seja, ser um wearables. A 
premiação é de R$ 2,5 mil e um ingresso para o Campus 
Party Brasil; 

O prêmio Comunidade será escolhido por meio de votação 
pelos próprios designers inscritos na plataforma. O melhor 
trabalho levará um ingresso para o Campus Party Brasil.

2) MORENA ROSA
A fabricante busca três produtos para a coleção de ve-
rão/19. A premiação é de R$ 1,8 mil para o melhor trabalho 
na categoria Empresa e de R$ 700 para o escolhido na ca-
tegoria Comunidade;

3) VELENO
A marca carioca busca quatro produtos com a essência da 
grife, que une minimalismo e modernidade – scarpin, san-
dália, rasteira e sapatilha. A premiação é de R$ 1,8 mil na 
categoria empresa e de R$ 700 na categoria Comunidade.

OS DESAFIOS
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FEIRA ITALIANA GERA 
US$ 37 MILHÕES PARA CALÇADISTAS

BRAZILIAN FOOTWEAR

A maior feira calçadista do mundo, 
a Micam Milano, que ocorreu entre 
os dias 16 e 19 de setembro, em Mi-
lão/Itália, deve gerar mais de US$ 
37 milhões - entre negócios in loco 
e alinhavados - para as 71 marcas 
brasileiras participantes. A partici-
pação verde-amarela se deu apoia-
da pelo Brazilian Footwear, progra-
ma de incentivo às exportações de 
calçados mantido pela Abicalçados 
em parceria com a Agência Brasi-
leira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). 

O gestor de Projetos da Abicalça-
dos, Cristian Schlindwein, ressalta 
que foram proporcionados mais 
de 1,4 mil contatos com compra-
dores dos principais mercados do 
mundo, o que foi destacado pelos 
expositores brasileiros. Segundo o 
gestor, os visitantes estavam inte-
ressados nos produtos brasileiros, 
dispostos a aumentar o leque de 
produtos em suas lojas. “A Micam 
também se mostra cada vez mais 
estratégica para a internacionali-
zação das empresas por atrair um 

público diversificado e de diferen-
tes nacionalidades”, acrescenta. 

Coleção acertada
A feira, que nesta edição apresen-
tou as coleções de primavera-ve-
rão, teve como resultado positivo, 
além do volume de negócios, a 
aceitação dos produtos verde-ama-
relos. “Recebemos muitos elogios 
dos clientes que nos visitaram e o 
resultado culminou com a abertura 
de uma importante rede do Oriente 
Médio, que é mercado-alvo da mar-
ca nos próximos dois anos”, conta 
Jéssica Bender, gerente de expor-
tação da Petite Jolie, acrescen-
tando que a empresa ainda abriu 
outros mercados, além de atender 
os clientes já tradicionais. Jéssica 
ressalta também a importância de 
estar com o distribuidor de Portu-
gal na feira, pois conseguiu fechar 
pedidos com butiques portuguesas 
e italianas. 

A importância da Micam para o po-
sicionamento da marca é destaca-
da por Alexandre Salomão, gerente 

de exportação da Sollu. Segundo ele, 
a mostra é a principal vitrine para o 
mercado internacional, pois atrai 
compradores de diferentes cantos 
do mundo. “Essa edição foi muito 
movimentada e me chamou a aten-
ção a diversificação de países que 
atendemos. “Recebemos compra-
dores qualificados, conseguimos re-
tomar um cliente na Arábia Saudita, 
abrir os mercados da África do Sul, 
Coreia do Sul e México, e sabemos 
que o investimento na pesquisa e 

desenvolvimento de produtos está 
rendendo resultados muito positi-
vos para a marca”, comenta. 

Para Gustavo Bacchiegga, geren-
te de exportação da Contramão, a 
feira ficou acima das expectativas. 
Em sua terceira edição no evento, 
a marca aproveitou os quatro dias 
para fazer a manutenção e captar 
novos clientes. “Conseguimos abrir 
os mercados da Alemanha, Arábia 
Saudita e México. Acredito que a 

feira deste semestre vai nos gerar 
bons resultados, mostrando que 
estamos no caminho certo”, projeta.

Participaram da Micam Milano as 
marcas Jorge Bischoff, Loucos & 
Santos, Raphaella Booz, Luz da Lua, 
Invoice, Dumond, Capodarte, Orto-
pé, Guilhermina, GVD International, 
Ferracini 24h, Pegada, Democrata, 
Ferricelli, Cervera, Sollu, Shoethera-
py, Savelli, Opananken Antitensor, 
Bibi, Contramão, Klin, Piccadilly, 
Killana, Andacco, Vizzano, Beira Rio 
Conforto, Moleca, Molekinha, Mo-
dare Ultraconforto, Molekinho, Ma-
deira Brasil, Verofatto, Cecconello, 
Itapuã, New Face Original, Stépha-
nie Classic, Ramarim, Comfortflex, 
Whoop, Capelli Rossi, Indiana Co-
lors of Brazil, Tabita, Viviar Shoes, 
Cocco Miami, Awana, Hotion, Car-
rano, Suzana Santos, Renata 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.

Visando gerar negócios diretamente com o 
gigante mercado chinês, a Abicalçados, por 
meio do Brazilian Footwear, lançou um pro-
jeto de crossborder e-commerce B2C, ou seja, 
venda internacional via comércio eletrônico, 
da fábrica diretamente para o consumidor fi-
nal chinês. O objetivo da iniciativa é englobar 
marcas de diferentes segmentos que desejam 
ter uma porta de entrada naquele mercado 
por meio do comércio eletrônico. 

A analista de Promoção Comercial da enti-
dade, Ruísa Scheffel, destaca que, para tanto, 
está sendo desenvolvida uma loja multimar-
cas brasileira dentro do aplicativo Little Red 
Book. A plataforma, que é semelhante ao 
Pinterest e Instagram e permite que os usuá-
rios façam compras através das lojas oficiais 
dentro do próprio aplicativo, reúne um grande 
mix de produtos importados de moda, beleza 
e turismo. A loja leva a bandeira do Brazilian 
Footwear e conta com a Bibi neste momento 
de estruturação da operação, que exige com-
prometimento e investimentos para viabilizar 
o projeto. Além da Bibi, está em negociação a 
entrada de outras cinco marcas no projeto.

“Desde 2016, notamos que a China está muito 
avançada em relação a outros mercados nas 
negociações via comércio eletrônico e identi-
ficamos neste segmento oportunidades para 
o calçado brasileiro. Este formato de negócios 
(crossborder e-commerce), já consolidado no 
país, permite que as marcas entrem no mer-
cado sem a necessidade de um intermediário, 
dando a elas total autonomia nas suas ações 
e investimentos, possibilitando um feedback 

muito mais rápido acerca da aceitação da co-
leção junto ao consumidor final”, avalia Ruísa. 

A Abicalçados, por meio do Brazilian Footwe-
ar, tem promovido ações na China desde 2009, 
ano em que foi realizado um estudo daquele 
mercado. “Há nove anos, quando iniciamos 
os trabalhos, as exportações brasileiras para 
lá eram pouco mais de 125 mil pares. No ano 
passado o registro pulou para 1,5 milhão de 
pares. É um mercado difícil, mas de muito po-
tencial”, ressalta Ruisa. 

A China é o maior mercado consumidor de 
calçados do mundo, com quase 4 bilhões de 
pares de calçados consumidos anualmente 
(cerca de 25% do consumo mundial).  Mais in-
formações sobre o projeto pelo e-mail ruisa@
abicalcados.com.br.

O Projeto Comprador Vip, realizado pela Abi-
calçados por meio do Brazilian Footwear, pro-
grama mantido em parceria com a Apex-Bra-
sil, trouxe um comprador do Reino Unido para 
o Brasil. A agenda, cumprida entre os dias 1º 
e 4 de outubro, foi realizada em nove fábricas 
no Rio Grande do Sul e São Paulo. 

A analista de Promoção Comercial da Abical-
çados, Paola Pontin, destaca que o comprador, 
do grupo Scorpion Shoes, ficou satisfeito com 
os produtos apresentados e pretende traba-
lhar, inicialmente, com duas ou três empresas 
brasileiras para a distribuição no Reino Unido. 
“O grupo possui duas lojas físicas em Londres, 
mas tem no seu forte o e-commerce, que faz 
entregas internacionais. A ideia do compra-
dor é, inicialmente, trabalhar nos pontos de 
venda físicos para tornar o produto conheci-
do e posteriormente levar ao comércio eletrô-
nico”, conta Paola, ressaltando que a empresa 
ainda não trabalha com marcas brasileiras. 
Segundo a analista, atualmente o grupo tem 
boas performances no mercado doméstico 
inglês e também na Itália, Alemanha, Austrá-
lia e Estados Unidos. 

Potencial
Paola comenta que o comprador conhecia 
pouco da indústria calçadista brasileira. Se-
gundo ele, as marcas verde-amarelas, de ma-
neira geral, são pouco conhecidas no Reino 
Unido. Outro ponto interessante, conta a ana-
lista, é que o importador nunca havia entrado 
em uma fábrica de calçados. “Ele ficou fasci-
nado com todo o processo”, conta. O compra-
dor, Daut Mutaraj, ressalta que a qualidade 

do sapato surpreendeu. “Existe um potencial 
grande de trabalhar com essas marcas (vi-
sitadas). As empresas passaram segurança 
tanto na qualificação do produto quanto na 
responsabilidade com entregas”, avalia.

Mercado
O mercado do Reino Unido, país que é mer-
cado-alvo do programa Brazilian Footwear, 
consome, anualmente, mais de 530 milhões 
de pares de calçados, configurando um dos 
maiores números per capita do mundo, algo 
em torno 8 pares. Praticamente todos os pro-
dutos consumidos são importados, especial-
mente da China, que apesar de ter um market 
share de mais de 70% do total, vem perdendo 
espaço nos últimos anos. 

BRAZILIAN FOOTWEAR LANÇA PROJETO 
PARA VENDER PRODUTOS NA CHINA

PROJETO COMPRADOR APROXIMA 
CALÇADISTAS DO REINO UNIDO
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BALANÇA COMERCIAL

Consolidada no mercado, a Usaflex pretende 
ampliar o alcance de suas operações dentro 
do cenário internacional. O objetivo da mar-
ca para os próximos anos é exportar ainda 
mais produtos para América Latina, Orien-
te Médio, Estados Unidos e Europa. Iniciado 
há 20 anos, mas intensificado nos últimos 
três anos, o processo de internacionalização 
da companhia tem ganhado cada vez mais 
espaço dentro do plano estratégico da orga-
nização. Atualmente, cerca de 6% dos pares 

fabricados pela Usaflex são destinados ao 
mercado externo e a expectativa é aumentar 
esse número entre 10% a 15% para o próximo 
ano. “Nossa ideia é crescer 30% ao ano, até 
2022, chegando a uma receita projetada no 
mercado externo de R$ 83 milhões”, afirma 
Jefferson Berz, gerente de Exportação da 
empresa.

Em sua grande maioria, os modelos expor-
tados são os mesmos vendidos no mercado 

brasileiro, mas a marca trabalha também 
com projetos customizados para alguns 
clientes, de acordo com a demanda. Ao todo, 
80% das exportações realizadas pela Usaflex 
são com produtos da marca própria.

Atualmente, a marca conta com 140 lojas 
franqueadas espalhadas por todas as regiões 
do Brasil e seus produtos estão presentes em 
países como Emirados Árabes, Estados Uni-
dos, entre outros.

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
CAEM EM SETEMBRO

USAFLEX INVESTE NO PROCESSO 
DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA

Dados elaborados pela Abicalçados apon-
tam para uma queda nas exportações em 
setembro. No mês nove foram embar-
cados ao exterior 9,86 milhões de pares 
que geraram US$ 71,64 milhões, quedas 
de 14% em volume e de 26,2% em receita 
na relação com o mês correspondente 
do ano passado. Com isso, no acumulado 
dos nove meses do ano, o setor calçadista 
soma o embarque de 78,87 milhões de pa-
res por US$ 700 milhões, quedas de 10,7% e 
de 12%, respectivamente, no comparativo 
com igual ínterim de 2017.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, avalia que o resultado apon-
ta para a concretização dos efeitos do ce-

nário internacional, especialmente com 
a desvalorização das moedas dos países 
emergentes, alguns dos principais merca-
dos para o calçado brasileiro. 

Nos primeiros nove meses de 2018, o prin-
cipal destino do calçado brasileiro foi a 
Argentina, para onde foram embarcados 
9,4 milhões de pares que geraram US$ 115 
milhões, altas de 13,2% em pares e de 16,4% 
em dólares no comparativo com período 
correspondente do ano passado. “Por ou-
tro lado, as exportações para a Argentina, 
que vinham crescendo no primeiro se-
mestre, somaram uma queda de 54% nos 
dois últimos meses, no comparativo com 
seus correspondentes do ano passado, por 

conta da desvalorização do peso e pela 
crise do país”, comenta Klein.

O segundo destino dos nove primeiros 
meses foi os Estados Unidos, para onde 
foram enviados 6,45 milhões de pares que 
geraram US$ 108,82 milhões, quedas de 
14% e de 21,6%, respectivamente, no com-
parativo com o resultado do mesmo ínte-
rim do ano passado.

Ocupando o terceiro posto dos destinos 
internacionais, a França comprou 5,3 
milhões de pares por US$ 43,37 milhões, 
incrementos de 37,6% e de 6,5%, respec-
tivamente, no comparativo com os nove 
primeiros meses de 2017.  

Importações
No mês nove, entrou no Brasil 2 milhões 
de pares, pelos quais foram pagos US$ 
28,6 milhões, números que são menores 
tanto em pares (-9%) quanto em receita 
(-22,8%) em relação ao mesmo mês do 
ano passado. Com isso, no acumulado 
foram importados pelo Brasil 21,8 mi-
lhões de pares por US$ 275,7 milhões, in-
crementos de 15,5% em volume e de 3,3% 
em valores no comparativo com mesmo 
ínterim de 2017. Em partes de calçados 
– cabedais, palmilhas, solas, saltos etc – 
as importações alcançaram US$ 39,2 mi-
lhões, 32% mais do que no mesmo perío-
do do ano passado. 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 - SET 2017: US$ 340,26 milhões 
JAN - SET 2018: US$ 318,38 milhões 

JAN - SET 2017: US$ 796,6 milhões JAN - SET 2018: US$ 700 milhões 

VARIAÇÃO:  -6,4%

JAN - SET 2017: US$ 192,9 milhões 
JAN - SET 2018: US$ 164,9 milhões 

VARIAÇÃO:  -14,5%

JAN - SET 2017: US$ 87,94 milhões 
JAN - SET 2018: US$ 78,66 milhões 

VARIAÇÃO:  -10,5%

VARIAÇÃO:  -12,1%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - SET 2017: US$ 148,9 milhões
JAN - SET 2018: US$ 154,5 milhões

VARIAÇÃO:  3,7%

JAN - SET 2017: US$ 51,55 milhões
JAN - SET 2018: US$ 49,78 milhões

VARIAÇÃO:  -3,4%

JAN - SET 2017: US$  24,68 milhões
JAN - SET 2018: US$ 29,4 milhões

VARIAÇÃO:  19,1%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do período

TOTAL JAN - SET 2017:  US$ 267 milhões JAN - SET 2018: US$ 275,7 milhões
 

VARIAÇÃO:  3,3%

ASSOCIADOS
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“MESMO COM MAIOR 
ESTABILIDADE AO LONGO DO 
SEGUNDO SEMESTRE, RECUPERAÇÃO 
SÓ DEVERÁ VIR A PARTIR DE 2019”

ENTREVISTA

A afirmação é de Priscila Linck, coordena-
dora de Inteligência Comercial da Abicalça-
dos. Nesta entrevista, a profissional faz uma 
avaliação da economia nacional e interna-
cional no primeiro semestre e uma projeção 
para a segunda parte do ano, sempre tra-
zendo o impacto no setor calçadista.

Abinforma: Qual a avaliação do primeiro 
semestre?
Priscila Linck: Na primeira parte do ano, não 
tivemos a esperada retomada da economia, 
que seguiu retraída pela baixa demanda 
doméstica, o nível elevado do desemprego, 
a queda nas rendas e a falta de crédito, es-
pecialmente o público. Outro fator que in-
fluenciou os números negativos foi a base 
de comparação elevada do início do ano 
passado, quando tivemos, entre outros fato-
res, a liberação das contas inativas do FGTS, 
o que fez com que a demanda reagisse. O 
fato, porém, não se sustentou e ao final da-
quele ano já voltávamos a sentir a retração 
econômica. Lembrando que 86% das vendas 
do setor se dão no mercado doméstico, sen-
timos fortemente essa recessão.

Abinforma: Qual a expectativa para a se-
gunda parte do ano?
Priscila: No primeiro e segundo trimestres 
de 2018, registramos uma leve recuperação 
no consumo das famílias, de 0,4% e 0,1%, 
mas que foi puxado, sobretudo, pelo setor 
básico, de alimentação e transporte, não al-
cançando o setor de bens duráveis e semi-

duráveis, caso da indústria calçadista. Acre-
dito que a base de comparação mais fraca 
(segundo semestre de 2017) também vai fa-
vorecer números mais positivos. De toda a 
forma, essa recuperação não será suficiente 
para suprir as perdas da primeira parte de 
2018. No cenário externo, devemos seguir 
com instabilidade, provocada pela alta vo-
latilidade cambial. O Banco Central, que em 
2017 esperava um crescimento de 3% no PIB 
deste ano, já revisou o incremento para 1,3%.

Abinforma: O mercado externo, que ajudou 
o desempenho do setor em 2017, não está 
reagindo neste ano. Por qual razão?
Priscila: A exportação, que cresceu em 2017 
(9,3% em valores na relação em 2016), tam-
bém não representou uma válvula de es-
cape para a indústria calçadista neste ano, 
tendo caído, até agosto, mais de 10% (em 
dólares no comparativo com igual perío-
do de 2017).  Isso se dá, sobretudo, por dois 
fatores principais. A volatilidade cambial, 

com a desvalorização das moedas nos pa-
íses emergentes, provocada especialmen-
te pela guerra comercial travada entre os 
Estados Unidos e China, e o aumento da 
taxa de juros do FED (banco central nor-
te-americano, que em janeiro deste ano 
aplicava uma taxa básica de 1,25% a 1,50% 
e deve iniciar o próximo ano praticando 
uma alíquota entre 2,25% e 2,50%). Esse au-
mento faz com que os investimentos em 
países emergentes migrem para os Esta-
dos Unidos, pela diminuição do diferencial 
de rendimento, e maior aversão ao risco, 
e desvalorizado as moedas locais. Alguns 
dos nossos principais mercados interna-
cionais, como Argentina, viu sua moeda 
desvalorizar 103% desde o início do ano. Ti-
vemos um ganho com a valorização do dó-
lar ante o real para a exportação, mas que 
foi neutralizado pela desvalorização geral 
das moedas, especialmente nos países la-
tino-americanos, e, principalmente, pela 
elevada oscilação cambial, dificultando as 
negociações.

Abinforma: Como a recessão argentina afe-
ta as exportações brasileiras?
Priscila: Tem um papel fundamental, já que 
assumiu o primeiro posto entre os desti-
nos das exportações calçadistas no início 
deste ano. Existe uma perda já registrada 
nos últimos dois meses. Além da brusca 
desvalorização do peso argentino, o país 
passa por um momento de inflação ele-
vada (34%/mês) e deve passar a enfrentar 
uma limitação na capacidade de importar, 
devido ao controle de divisas, como forma 
de cumprimento do acordo recente para 
liberação de recursos do Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

Abinforma: Com isso, os Estados Unidos 
podem reassumir o posto de principal des-
tino do calçado verde-amarelo no exterior?
Priscila: Possivelmente, mas não por um 
incremento dos embarques para os Estados 
Unidos, e sim por uma queda nas exporta-
ções para a Argentina. Por outro lado, o cal-
çado brasileiro pode ser beneficiado pela lei 
norte-americana que reduz as tarifas dos 
calçados importados naquele país, embora 
o benefício seja multilateral, não oferecen-
do um diferencial competitivo – leia nota 
na capa.

Abinforma: Qual deve ser o tipo de calçado 
mais favorecido com essa redução tarifária?
Priscila: A redução engloba uma série de 
NCMs, mas o principal impacto deve ser 
nos calçados de couro, por representar 80% 
do total vendido para os Estados Unidos. 
Para esses, a tarifa dos códigos englobados 
na medida, passará de 9,3% para 3% a partir 
de 13 de outubro.

Abinforma: Existe uma alteração de origens 
das importações de calçados nos Estados 
Unidos?
Priscila: Sim, embora exista uma retração 
das importações de calçados provenientes 
do Brasil (de 19,5% de janeiro a agosto no 
comparativo com mesmo período do ano 
passado), os Estados Unidos aumentou suas 
compras gerais de calçados em 3% no perí-
odo de janeiro a julho deste ano, no com-
parativo com igual ínterim de 2017. Existe 
uma tendência de queda nas importações 
chinesas e aumento dos bens originários do 
Vietnã e México.

Abinforma: Por fim, quais são as projeções 
para o setor ao final de 2018?
Priscila: Diante do quadro, mesmo com a 
pequena recuperação na demanda domés-
tica no segundo semestre, deveremos regis-
trar quedas em todos os indicadores. Para a 
produção, trabalhamos com uma banda de 
quedas entre 2% e 4,6%. Ela será, sobretudo, 
impactada pela queda no varejo de calçados, 
que deve fechar o ano com revés entre 2,1% 
e 5,3%, em volume. A exportação também 
não deve responder, tendo em vista a insta-
bilidade no mercado internacional, de modo 
que não servirá de escape para os produtores 
brasileiros. Até o final do ano, os embarques 
devem cair entre 6% e 10,5%, em pares.

“DIANTE DO QUADRO, MESMO COM A 
PEQUENA RECUPERAÇÃO NA DEMANDA 

DOMÉSTICA NO SEGUNDO SEMESTRE, 
DEVEREMOS REGISTRAR QUEDAS EM 

TODOS OS INDICADORES”

“[...] NÃO TIVEMOS A ESPERADA 
RETOMADA ECONOMIA, QUE SEGUIU 
RETRAÍDA PELA BAIXA DEMANDA 
DOMÉSTICA, O NÍVEL ELEVADO DO 
DESEMPREGO E A FALTA DE CRÉDITO”

CRESCIMENTO 
DO PIB: 

PRODUÇÃO 
DE CALÇADOS: 

VAREJO DE 
CALÇADOS: 

EXPORTAÇÃO 
DE CALÇADOS: 

1,3%

entre -2% e -4,6%

entre -2,1% e -5,3%

entre -6% e -10,5%

PROJEÇÕES 2018


