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O Índice de Confiança do Empresário Indus-
trial (ICEI) aumentou 0,9 ponto em relação a 
setembro e alcançou 53,7 pontos em outubro. 
Com isso, o indicador recuperou a queda de 
0,5 ponto registrada no mês passado e acu-
mula uma alta de 4,1 pontos nos últimos qua-
tro meses. “O empresário voltou a mostrar 
mais confiança”, afirma a pesquisa mensal 
divulgada no último dia 19 de outubro pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Os indicadores do ICEI variam de zero a cem 
pontos. Quando estão acima de 50 mostram 
que os industriais estão otimistas. 

A plataforma digital de cocriação Moda Co 
– www.modaco.cc – entra na reta final. Os 
vencedores, selecionados pelas próprias de-
safiantes (Abicalçados, no âmbito do Future 
Footwear; Morena Rosa e Veleno), e também 
por voto dos mais de dois mil inscritos no 
site, serão conhecidos no dia 13 de novembro. 
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 acon-
tece em fevereiro, em São Paulo/SP. Cada um 
dos três desafios premiará dois participantes, 
nas categorias Empresa e Comunidade. A ini-
ciativa Moda Co 2018 é patrocinada pela Endu-
tex, fornecedora de componentes para o setor 
calçadista sediada em Três Coroas/RS. Mais 
informações em www.modaco.cc. 

Evento, que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro, inclui batalha criativa, hackaton de tecnologia, palestras, oficinas e muito mais. 

O índice de comércio varejista divulgado 
pelo IBGE trouxe um alento para os calça-
distas brasileiros. Conforme o mesmo, em 
agosto as vendas foram 2,9% superiores ao 
registro do mesmo mês do ano passado. No 
acumulado dos oito meses do ano, porém 
persiste uma queda, agora de 3,5%, no com-
parativo com o mesmo período de 2017. 
Segundo o presidente-executivo da Abical-
çados, Heitor Klein, a explicação para o re-
sultado passa pelo incremento das vendas 
de calçados no Dia dos Pais. “Nada garante, 
porém que esse crescimento deva perdu-
rar até o final do ano, até mesmo porque as 
condições de consumo seguem combali-
das, com alto grau de endividamento e de-
semprego”, avalia o executivo.
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ABERTURA COMERCIAL DO BRASIL

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

O noticiário antecipa que a equipe que vem 
formatando o programa econômico do pre-
sidente eleito pretende promover forte aber-
tura comercial, com expressiva redução das 
tarifas de importação de produtos manu-
faturados. O objetivo da medida seria a de 
provocar a exposição da indústria nacional à 
concorrência internacional, de forma a esti-
mular o aumento da produtividade.

O anúncio acende sinal de alerta nas insti-
tuições representativas da indústria nacio-
nal pela desvantagem de competição causa-

da pelo Custo Brasil, posto que nas condições 
atuais, as alíquotas aplicadas na importação 
e, em determinados períodos também o 
câmbio, agem como compensadores desse 
peso estrutural. A preocupação está na que-
da da atividade das empresas e na inevitável 
dispensa de pessoal, em momento em que 
os índices de desemprego e sub-emprego se 
encontram patamares elevados.

É importante levar em conta setores da 
economia que tem características específi-
cas, entre outras, a de forte empregabilida-

de e viés exportador e que, portanto, podem 
contribuir expressivamente na geração de 
empregos, renda e divisas. Também é pre-
ciso considerar que, se a abertura promove 
a integração nas cadeias globais de valor, 
esse benefício não faz tanto sentido para 
aquelas indústrias que, como a calçadista, 
têm no Brasil uma cadeia produtiva com-
pleta e integrada.

Por outro lado, experiências anteriores, aqui 
mesmo no Brasil, demonstraram que a re-
dução do Imposto de Importação e a adoção 

da âncora cambial descasada da redução da 
carga tributária e de custos de logística re-
sultaram em graves impactos negativos na 
economia, com  queda na atividade das em-
presas, levando dezenas à falência.

A questão está, portanto, na velocidade e 
sincronia de implementação, isto é, na si-
multânea queda de alíquotas com a equiva-
lente redução do Custo Brasil, de forma a as-
segurar a necessária condição de equilíbrio 
na competitividade do produto nacional 
perante o importado.

“ANÚNCIO ACENDE SINAL DE ALERTA 
NAS INSTITUIÇÕES REPRESENTATIVAS 
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Calçadistas na busca por mais inovação
Com o objetivo de implementar uma visão de inovação que traga 
competitividade para as empresas de calçado, a Associação Bra-
sileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) está incentivando 
fabricantes a participarem de editais de fomento. E, em especial, de 
um consórcio de calçadistas organizado pela Abicalçados para o de-
senvolvimento de um projeto colaborativo para ser submetido a um 
edital que deve ser lançado até novembro. 

Exportações de calçados caem 14% em setembro, mostra associação
As exportações brasileiras de calçados atingiram 9,86 milhões de pares 
em setembro, com recurdo de 14% em relação ao mesmo mês de 2017. 
Em valor, houve queda de 26,2%, para US$ 71,64 milhões. No acumulado 
de janeiro a setembro, o setor calçadistas atingiu 78,9 milhões de pares 
vendidos no mercado externo, com queda de 10,7%  em comparação ao 
mesmo período do ano passado. Em valor, houve retração de 12%, para 
US$ 700 milhões. De acordo com a entidade, o resultado deveu-se à des-
valorização de moedas de países compradores em relação ao dólar - em 
patamares maiores que a desvalorização do real. 

Contraofensiva online em calçados
É uma contraofensiva: a Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) lançou um projeto de venda online de 
produtos ao consumidor final na China. Quer fazer vendas inter-
nacionais diretas, via comércio eletrônico, das fábricas brasileiras 
o gigantesco mercado consumidor chinês. Analista de promoção 
comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel detalha que está em de-
senvolvimento uma loja multimarcas brasileira dentro de um apli-
cativo, chamado Little Red Book. 

Participação em eventos no exterior gera US$ 162 milhões para em-
presas calçadistas em 2018
As ações do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de 
calçados mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos (Apex-Brasil) geraram US$ 162 milhões em 
2018. Os resultados são referentes a 13 ações, entre feiras e missões co-
merciais 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.

Propostas inacabadas de candidatos para economia preocupam 
empresários
Propostas vagas, sem explicações de como as medidas serão adota-
das e falta de clareza nos programas econômicos dos candidatos à 
Presidência, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), têm gerado 
incertezas nos setores produtivo e financeiro e podem afetar o desem-
penho já pífio da economia brasileira em 2018 e em 2019. A Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) reviu ontem sua projeção de cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 1,6% para 1,3%. 

Ainda na ponta dos pés
A venda de calçados no varejo voltou a crescer em agosto, se-
gundo a Abicalçados (associação de fabricantes do setor). A alta, 
de 2,9% em volume na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, foi a primeira registrada desde janeiro. “A nossa per-
cepção, por enquanto, é que se trata de algo pontual em função 
da melhora no Dia dos Pais deste ano”, diz Heitor Klein, presi-
dente da associação. No acumulado dos oito primeiros meses de 
2018, porém, há queda, de 3,5%. 
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Propostas inacabadas de candidatos 
para economia preocupam empresários 
Propostas vagas, sem explica-
ções de como as medidas se-
rão adotadas e falta de clare-
za  nos  programas  econômi-
cos  dos  candidatos  à  Presi-
dência, Jair Bolsonaro (PSL) 
e  Fernando  Haddad  (PT),  
têm gerado incertezas nos se-
tores produtivo e financeiro e 
podem afetar o desempenho 
já pífio da economia brasilei-
ra em 2018 e em 2019. 

A Confederação Nacional da 
Indústria  (CNI)  reviu  ontem  
sua projeção de crescimento do 
Produto  Interno  Bruto  (PIB)  
deste ano de 1,6% para 1,3%. Há 
setores,  como  o  de  calçados,  
que estão ainda mais pessimis-
tas.  “Acho que será  uma faça-
nha se chegar a 1,0%”, diz Hei-
tor Klein, presidente da associa-
ção  dos  fabricantes  de  calça-
dos, a Abicalçados. 

Segundo o Informe Conjuntu-
ral da CNI, que tem por base pes-
quisas com as empresas, as in-
certezas em relação ao progra-
ma econômico do futuro gover-
no, em especial no que se refere 
ao  ajuste  fiscal,  frearam  tam-
bém decisões de ampliação da 

produção, do emprego e do in-
vestimento.  A  CNI  cortou  de  
3,5% para 2,2% a previsão de cres-
cimento dos investimentos pú-
blicos e privados neste ano.

“A propensão ao investimen-
to tem caído desde março. Após 
o abandono da reforma da Previ-
dência e, à medida que a eleição 
foi se aproximando, a incerteza 
com a economia ficou mais la-
tente. O debate entre candida-
tos não focou na agenda econô-
mica, mas em segurança e cor-
rupção”, diz Flávio Castelo Bran-
co, gerente executivo da CNI.

Na opinião de Klein, os inves-
timentos só virão quando o se-
tor reduzir sua capacidade ocio-
sa, de até 35%. Para isso, são ne-
cessárias  medidas  para  dimi-
nuir  o  custo  Brasil,  que  tira  a  
competitividade da indústria na-

cional. Ele ressalta, porém que, 
hoje, as propostas dos dois can-
didatos “não são suficientemen-
te claras e detalhadas a ponto de 
dar confiança”.

Para  Abram  Szajman,  presi-
dente da Fecomércio-SP, “en-
quanto não houver detalhamen-
to de propostas não dá para fa-
lar em investir. O dinheiro é me-
droso e covarde”. 

José Velloso, presidente exe-
cutivo  da  Abimaq  (representa  
os  fabricantes  de  máquinas  e  
equipamentos),  avalia  que  as  
empresas  precisam  ter  maior  
convicção de como o próximo 
presidente vai enfrentar a crise 
fiscal, assim como simplificar o 
sistema  tributário  e  reduzir  o  
custo do crédito com uma refor-
ma bancária.

“A definição do segundo tur-
no não vai fazer  o empresário 
comprar máquina. Nosso mun-
do é diferente do mercado finan-
ceiro. A indústria leva tempo pa-
ra  tomar  decisões  sobre  am-
pliar produção”, diz Velloso. 

Congresso. Além  das  incerte-
zas em relação  aos  programas 

dos presidenciáveis,  a  renova-
ção no Congresso também é vis-
ta como um fator pouco favorá-
vel à retomada econômica, se-
gundo  o  economista-chefe  da  
LCA Consultores, Bráulio Bor-

ges. A leitura é que os parlamen-
tares sem experiência terão difi-
culdade para fazer as articula-
ções políticas necessárias para 
viabilizar  projetos  mais  ousa-
dos.  “O  encaminhamento  das  

reformas acabará mais lento. As 
incertezas tendem a cair (com o 
resultado  do  segundo  turno),  
mas não será de uma forma ex-
pressiva”, diz Borges, que reviu 
a  projeção  de  crescimento  do  
PIB do próximo ano de 3% para 
2,2%.

No mercado financeiro, que 
começou a semana em euforia 
com a vantagem de Bolsonaro 
sobre Haddad no primeiro tur-
no, o clima já esfriou diante das 
incoerências  do  discurso  do  
candidato de direita.

A pesquisa do Datafolha que 
indicou Bolsonaro com 58% das 
intenções de votos válidos não 
foi  suficiente  para  fazer  as  
ações subirem ontem – o Ibo-
vespa, principal índice da Bolsa, 
caiu  0,91%  e  o  dólar  avançou  
0,35%, a R$ 3,7763. / ANDRÉ ÍTALO 

ROCHA,  CLEIDE  SILVA,  EDUARDO  

LAGUNA,  LORENNA  RODRIGUES  E  

LUCIANA DYNIEWICZ

0800 77 11011

Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012.

KIA Sportage LX código P.152.89, ano/modelo 18/19, preço público sugerido de R$ 109.990,00 à vista. Estoque de 10 unidades para o KIA Sportage LX código P.152.89, ano/modelo 18/19. Condições válidas para todos os estados, exceto Amazonas, até 31/10/18

ou até o término do estoque, o que ocorrer primeiro. Frete incluso. Valores da pintura metálica de R$ 1.500,00 e da pintura perolizada de R$ 2.200,00 não inclusos no preço público sugerido.

Trânsito seguro: eu faço a diferença.26

Fonte: carros.uol.com.br, 5/9/18.

• Central de entretenimento com tela LCD de 5” • Volante multifuncional
• Câmbio automático de 6 velocidades • Rodas de liga leve aro 18”

R$109.990,00
À VISTA CÓD. P.152.89

CONSULTE CONDIÇÕES
DE FINANCIAMENTO.

ECONOMIA & NEGÓCIOS

Programas e discursos são
contraditórios

Sem clareza. CNI reduz previsão de crescimento dos investimentos neste ano, por considerar que o debate eleitoral deixou de 
lado a agenda econômica; programas dos presidenciáveis não são claros o suficiente para elevar confiança, diz a confederação 

l Mais frio 
No mercado financeiro, que co-
meçou a semana em euforia com 
a vantagem de Bolsonaro, o cli-
ma esfriou diante das incoerên-
cias do discurso do candidato. Pág. B3

rsterceirizacao.com.br

SÃO PAULO
113803.8853

114574.7970
CAMPINAS
193396.8966

GUARULHOS

Soluções em serviços terceirizados de Limpeza,
Portaria e Recepção certificados pela ISO 9001.
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MARATONA MMX LANÇA A 
PROGRAMAÇÃO DE ATRAÇÕES

ESPECIAL INFORME JURÍDICO

Projeto recém-lançado da Abicalçados, a MMX 
é uma maratona focada no futuro do calçado, 
que evoluiu da antiga Maratona MUDE, evento 
que movimentou por três anos consecutivos 
o mercado calçadista. A atividade estreia nos 
dias 7 e 8 de dezembro, no ParkShopping Ca-
noas, em Canoas/RS, e conta com um circuito 
amplo de palestras, oficinas, startups (mostra, 
pitch e rodadas de negócio), espaço realidade 
virtual, espaço Makers, Materioteca, além da 
tradicional Batalha Criativa entre designers de 
calçados e do Hackathon, competição de solu-
ções tecnológicas. A compra dos ingressos e a 
programação na íntegra estão disponíveis no 
site www.maratonammx.com.br.

Com a proposta de apresentar conteúdos e 
experiências que propiciem a inspiração de 
novos negócios no mercado brasileiro, a Ma-
ratona traz importantes referências da cena 
da tecnologia, do design e da moda brasileira, 
que abordarão temáticas como biomimética 
(natureza aplicada ao design de produtos), 
wearables (tecnologias vestíveis), realidade 
aumentada e virtual, logística reversa, ro-
bótica, sustentabilidade, logística reversa, 
cases de sucesso em áreas relacionadas à 
inovação e negócios na moda, entre outros. 
“Nosso objetivo é criar uma sinergia entre a 
prática e a teoria, com conteúdos pertinentes 
e qualificados. Por isso, além das batalhas, a 
programação também inclui muito conteú-
do em forma de palestras e oficinas, além de 
atrações paralelas como mostra de startups, 
exposições, fábrica-conceito, entre outras 
iniciativas que aproximam diversos pontos 
da cadeia calçadista, dos empresários e em-
preendedores a profissionais e estudantes e 
áreas afins”, ressalta o gestor de Projetos da 
Abicalçados, Cristian Schlindwein. 

Palestras e painéis
Fazem parte da programação assuntos como 
Biomimética: inovação inspirada pela nature-
za, com Giane Brocco; Fashion Revolution: éti-
ca, transparência e sustentabilidade na moda, 
com Lisieux Pereira; Painel Genderless: moda 
para todos, com Marina Seibert + Nastra Sho-
es + Sueka; Realidade virtual e aumentada: 
construindo experiências multissensoriais 
com as marcas, com Eduardo Zilles Borba; 
Farfetch: marketplace de moda de luxo, com 

Alan Pierre, Diretor Comercial e de Private 
Client da Farfetch; Wearables, com a colunista 
da Vogue Brasil Alexandra Farah; Sistema B: 
negócios sustentáveis e do bem, com Camila 
Viana; Logística reversa descomplicada, por 
Fabiano Nunes; Robôs colaborativos: o futuro 
da manufatura, com Denis Pineda; A trans-
formação digital nas grandes empresas, com 
AREZZO + GERDAU.
 
Também integra o circuito de atrações as 
apresentações de sete cases que trazem a vi-
vência prática dos temas abordados na MMX. 
Serão  importantes players, entre eles, a esti-
lista Vitoria Cuervo, que apresenta seu case 
de moda inclusiva; a marca Insecta Shoes, 
que explica sua estratégia de negócio basea-
da em sustentabilidade; os cases práticos de 
Realidade Virtual das marcas Xalingo, Casil-
lero e Yara; o estilista Gustavo Silvestre conta 
sobre o Projeto Ponto Firme que alia moda e 
educação, ensinando a arte do crochê para 
detentos; entre muitas outras experiências 
que irão tangibilizar as temáticas do evento. 
 
Oficinas e atrações paralelas
A MMX conta com quatro oficinas que ocor-
rem em paralelo à programação para quem 
procura expandir seus conhecimentos práti-
cos nos assuntos Prototipagem 3D, Constru-
ção de Coleções, Faça seu APP e Internet das 

Coisas. O passaporte para oficinas custa R$ 
160 cada e contempla a entrada nos dois dias 
da MMX, sendo que as vagas são limitadas a 
20 participantes por oficina.
 
A maratona também conta com diversas 
outras atrações, com destaque para a Bata-
lha Criativa, que é a tradicional competição 
entre designers de calçados, e o Hackathon, 
competição de soluções tecnológicas que é 
lançamento. Além disso, também integram a 
programação atividades a Mostra de Startups; 
a rodada de Negócios com Startups; o espaço 
de Realidade Virtual; o Espaço Makers; a ex-
posição Um século de Moda; e a Mini Fábrica 
de Calçado com Materioteca.
 
Ingresso
Ingressos do evento são vendidos separa-
dos por dia, no valor de R$ 90, ou por combo, 
no valor de R$ 160, sendo que associados da 
Abicalçados e estudantes pagam meia en-
trada. O ingresso ao evento permite assis-
tir todas as palestras, cases e interação dos 
espaços, exceto oficinas que são vendidas 
separadamente.

A realização do evento é da Abicalçados, com 
patrocínios do ParkShopping Canoas Couro-
moda, Francal e Colorgraf. Mais informações 
em www.maratonammx.com.br.

Declaração única de exportação
Devido à ocorrência de problemas junto ao 
limite de itens nas notas fiscais por DU-E, 
a Abicalçados está realizando um levan-
tamento de dados e informações sobre o 
processo de exportação das empresas. O 
intuito é o de reunir informações concre-
tas e repassá-las ao Governo com o fim de 
pleitear uma medida resolutiva. Para tal, 
favor entrar em contato com a Assessoria 
Jurídica pelo e-mail suely@abicalcados.
com.br ou pelo telefone (51) 3594-7011, ra-
mal 248.

Mandados de segurança coletivos
A Abicalçados segue, continuamente, em 
busca da defesa do setor, trabalhando nos 
mandados de segurança coletivos em fa-
vor de seus associados. Confira alguns dos 
nossos movimentos.
 
Quanto ao reintegra: 
RS: Foi concedida liminar que restabele-
ceu a alíquota de 2% (dois por cento) para 
restituição do Reintegra a partir de ju-
nho/2018 até dezembro/2018. No entanto a 
liminar encontra-se atualmente suspensa. 
Bahia: Foi concedida liminar que restabe-
leceu a alíquota de 2% (dois por cento) para 
restituição do Reintegra até o lapso de 90 
(noventa) dias contados a partir da data 
em que o decreto foi publicado (30.05.2018). 
Liminar atualmente em vigor.
Ceará: Não foi concedida liminar e a sen-
tença foi de indeferimento. Atualmente 
com recurso de Apelação.
 
Quanto à exclusão do icms do cálculo do 
pis/cofins:
RS: Foi concedida liminar que permite a 
exclusão do ICMS para a base de cálculo do 
PIS/COFINS. Liminar atualmente em vigor 
e processo aguarda sentença.
São Paulo: Foi concedida liminar que per-
mite a exclusão do ICMS para a base de 
cálculo do PIS/COFINS. Liminar atualmen-
te em vigor e processo aguarda sentença.
Bahia: No aguardo de decisão quanto ao 
pedido liminar.
Ceará: Sentença de indeferimento. Atual-
mente com recurso de Apelação.
 
Quanto à retirada do icms do inss:
Ceará:  No aguardo de decisão quanto ao 
pedido liminar.
 
Quanto à retirada das vendas para a zfm 
do inss:
Ceará:  No aguardo de decisão quanto ao 
pedido liminar.
 
Medida provisória 843/2018 – inclusão de 
textos que beneficiam setor calçadista
A Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória 843/2018 aprovou no 
dia 24/10/18 o relatório do deputado Al-
fredo Kaefer. Além de a Medida instituir 
o Programa Rota 2030, foram incluídos no 
relatório dispositivos que não constavam 
no texto inicial. Dentre eles podemos citar:

1) Reinclusão dos setores moveleiro, de co-
mércio varejista de calçados e artigos de 
viagem na desoneração da folha.

2) Alterações na Lei do Reintegra para de-
terminar que o percentual a ser ressarcido 
poderá variar entre 2% e 5% (hoje a varia-
ção prevista é entre 0% e 3%) e que o Rein-
tegra se aplica às exportações realizadas 
entre 01/01/2019 e 31/12/2023. 

3) Altera algumas modalidades de paga-
mento previstas no Programa Especial de 
Regularização Tributária – PERT.

A Medida seguiu para o Plenário da Câ-
mara dos Deputados e perde a eficácia em 
16/11. No entanto, a intenção do Governo 
é sancioná-la em cerimônia a ocorrer du-
rante o Salão do Automóvel (de 8 a 18/11).

Suély Muhl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

07 DE DEZEMBRO
08:15 - Credenciamento
08:45 - Abertura
09:00 - Início das 24hs - Batalha Criativa e do Hackathon
09:00 - Palestra: Biomimética: inovação inspirada pela natureza 
(Giane Brocco)
10:00 - Case a definir
10:30 - Palestra: Fashion Revolution - ética, transparência e 
sustentabilidade na moda (Lisieux Pereira)
11:30 - Case Estilista Vitoria Cuervo - Moda inclusiva 
12:00 - Painel: Genderless: moda para todos - Nastra Shoes (Aline 
Fenker), Sueka (Rodrigo Kronbauer) e mediado por Marina S. Cezar 
(Feevale)
13:00 - Intervalo
14:00 - Case Roupa Livre - Mari Pelli
14:30 - Palestra: Vitorino Campos (Vitorino Campos)
15:30 - Case Ponto Firme - Estilista Gustavo Silvestre
16:00 - Palestra: Realidade virtual e aumentada: construindo 
experiências multissensoriais com as marcas (Eduardo Zilles Borba)
17:00 - Cases Xalingo, Stihl, Casillero del Diablo | Realidade Virtual e 
Aumentada na Prática
17:30 - Palestra: Wearables: o impacto da transformação digital na 
moda (Alexandra Farah)
18:30 - Desfile Moda Feevale
20:30 - Início ART BATTLE

08 DE DEZEMBRO
08:15 - Credenciamento
09:00 - Final das 24hs - Batalha Criativa e do Hackathon
09:00 - Palestra: Sistema B: negócios sustentáveis e do bem (Camila 
Viana)
10:00 - Case Insecta Shoes - Moda e Sustentabilidade (Barbara Mattivy)
10:30 - Palestra: Logística reversa descomplicada (Fabiano Nunes)
11:30 - Case Revoada - Revoada e o Design Vital (Adri e Itiana)
12:00 - Intervalo
13:00 - Palestra: Robôs colaborativos: o futuro da manufatura (Denis 
Pineda)
14:00 - Case Galpão Makers - Movimento Maker: O futuro é mão na 
massa (Samuel Biron Rodrigues)
14:30 - Final Hackathon - Apresentações das Equipes
15:30 - Painel: A transformação digital nas grandes empresas - 
Arezzo&Co (Maurício Bastos), Gerdau (Leonardo Becker) mediado por 
Felipe Menezes (WTF! School)
16:30 - Final Batalha criativa – Apresentações das Equipes
17:30 - Palestra: Farfetch: marketplace de moda de luxo (Alan Pierre)
18:30 - Resultado e Premiações Hackathon + Batalha Criativa
19:00 - Encerramento

* Programação sujeita a alterações

PROGRAMAÇÃO 

A jornalista Alexandra Farrah e o especialista em robótica Denis Pineda estão entre os confirmados.
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Mats Beneficiamento de Couros LTDA é Selo Ouro na Certificação 
de Sustentabilidade do Couro Brasileiro (CSCB). Reflexo da dedicação 
em desenvolver suas atividades equilibrando resultados econômicos, 
boas práticas ambientais e sociais.

O CSCB firma o compromisso do setor coureiro do Brasil 
com as boas práticas sustentáveis em nível mundial.

Acompanhe em cscb.org.br

SUSTENTABILIDADE
QUE VALE
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ABI NOTÍCIAS

Durante os meses de outubro e 
novembro, a Couromoda, com o 
apoio da Abicalçados, promoveu 
um Road show pelos principais 
polos calçadistas brasileiros para 
apresentar a 3ª Pesquisa Perfil do 
Varejo Brasileiro do Calçado. A 
apresentação percorreu os polos 
de São João Batista, Novo Ham-
burgo, Franca e Birigüi. No último 
dia 16 de outubro, na sede da Abi-
calçados, em Novo Hamburgo/
RS, a promotora apresentou o le-
vantamento para um público de 
mais de 60 pessoas. 

Na oportunidade, o diretor do Fó-
rum Couromoda, Airton Manoel 
Dias, detalhou o estudo realizado 
com 467 lojas, que representam 
mais de 2,2 mil pontos de ven-
da em todo o Brasil. Na abertura 
da apresentação, o diretor geral 
da Couromoda, Jeferson San-
tos, destacou a importância de 
compartilhar as informações da 
pesquisa com as empresas do 
setor e a confiança da compa-
nhia na retomada eminente do 
crescimento do setor. “Após as 
eleições, o mercado vai começar 

a movimentar-se novamente. 
Em seguida, terá início o melhor 
período de vendas do ano, o que 
terá reflexos sobre os negócios 
durante a feira e o ano. 2019 cer-
tamente será um ano positivo 
para toda a cadeia produtiva”, 
afirmou Santos, acompanhado 
do presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein.

Na sequência, Dias mostrou as 
mudanças que o varejo calçadis-
ta brasileiro registra desde a últi-
ma edição da pesquisa, em 2014. 
Em cerca de quatro anos, apesar 
das dificuldades econômicas, o 
segmento cresceu, modernizou-
se e profissionalizou-se.

Crescimento do digital
Conforme o documento, a evo-
lução no período evidencia-se 
no crescimento das vendas di-
gitais, que já são feitas por 29,8% 
das lojas (ante 11% em 2014), 
na utilização de sistemas de 
gestão próprios ou de terceiros 
(64,6% das lojas) e na redução 
do estoque (em 2014, era de 114 
dias; hoje, é de 96), o que im-

põem mudanças na política 
de distribuição das indústrias 
calçadistas. Outros dados que 
a pesquisa aponta são a queda 
acentuada das lojas mistas (de 
63% em 2014 para 29% em 2018) 
e a formação de pequenas redes 
estaduais de dois a cinco pon-
tos de vendas, que ganham es-
paço no mercado. “Redes esta-
duais com este perfil já são 213 
e as nacionais totalizam 19. Já 
as lojas com apenas um ponto 
totalizam 235. Estas e outras in-
formações importantes são fun-

damentais para as indústrias se 
prepararem melhor para vender 
mais”, enfatizou Dias. 

A Pesquisa Perfil do Varejo Bra-
sileiro do Calçado tem apoio ofi-
cial da Abicalçados e da Asso-
ciação Brasileira dos Lojistas de 
Artefatos e Calçados (Ablac). O 
levantamento será apresentado 
na íntegra em evento que ante-
cede a Couromoda, no próximo 
dia 13 de janeiro de 2019. Após, 
será disponibilizada no portal 
da promotora.

O setor coureiro do Brasil ganhou um 
novo representante no grupo de empre-
sas certificadas no Programa de Certi-
ficação de Sustentabilidade do Couro 
Brasileiro (CSCB). O curtume Mats Be-
neficiamento de Couros foi reconhe-
cido com o Nível Ouro, atestando suas 
melhores práticas no tripé economia, 
sociedade e meio ambiente, de acordo 
com a norma ABNT NBR 16.296, audi-
tada por meio de organismo acreditado 
pelo INMETRO. José Fernando Bello, 
presidente executivo do CICB, explica 
que o mercado em todo o mundo está 
convergindo para o caminho da susten-
tabilidade, e as empresas que não se vol-
tarem a este posicionamento tendem a 
perder espaço de forma determinante. 
“Clientes exigem garantias. Mats assi-
milou essa tendência e todos se engaja-
ram. Vocês estão recebendo o selo Ouro 
e este é um patamar muito expressivo 
de reconhecimento, estão de parabéns”, 
destaca. O diretor do curtume, Mauro 
Pedro Becker, ressalta o processo de 
melhoria contínua a que a certificação 
se propõe e a força do pilar ambiental 
no conjunto de indicadores do CSCB. 
“Devemos ter uma atenção especial ao 
meio ambiente porque todos nós depen-
demos dele para viver”, comenta.

CALÇADISTAS CONHECEM DETALHES DO 
PERFIL DO VAREJO BRASILEIRO DE CALÇADOS

CURTUME MATS 
RECEBE NÍVEL 
OURO CSCB
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COLOMBIANOS E ÁRABES 
BUSCAM CALÇADOS BRASILEIROS

BRAZILIANFOOTWEAR.COM 
CRESCE CERCA DE 200% NO NÚMERO 
DE COMPRADORES CADASTRADOS

BRAZILIAN FOOTWEAR

O mês de novembro será de oportunidades de 
negócios para os calçadistas brasileiros. Entre 
os dias 12 e 21, estarão no Brasil, compradores 
dos grupos Chalhoud, dos Emirados Árabes 
Unidos, da Totto e da Calzados Bata, da Colôm-
bia. A vinda dos estrangeiros, por meio do Pro-
jeto Comprador Vip, será viabilizada através 
do Brazilian Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados mantido pela Abical-
çados em parceria com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil). Além de agendas em fábricas 
gaúchas e de São Paulo, que serão realizadas 
pelos compradores árabes, a iniciativa prevê 
a participação dos importadores colombianos 
na feira Zero Grau, que acontece em Gramado/
RS entre os dias 19 e 21 de novembro. 

A analista de Promoção Comercial da Abi-
calçados, Paola Pontin, ressalta que os gru-
pos selecionados são qualificados e pos-
suem grande importância nos respectivos 
mercados de atuação, sendo que o Totto 
está presente em outros 55 países, além 
da Colômbia. “Existe um potencial muito 
importante e que deve ser aproveitado pe-
las marcas brasileiras que participarão das 
agendas e encontros”, projeta, ressaltando 
que a Totto possui mais de 700 lojas, sendo 
320 dessas fora do país de origem. A segun-
da empresa daquele país que vem ao Brasil 

é a Bata, que conta com 12 lojas e trabalha 
com produtos de maior valor agregado, aci-
ma de US$ 20 o par (no Brasil, o preço médio 
do calçado embarcado é US$ 8). 

Já o grupo Chalhoud, dos Emirados Árabes Uni-
dos, participa de agenda em fábricas da região 

uma semana antes da feira gaúcha. “Trata-se 
de um importante player naquele mercado, que 
tem mais de 500 lojas e importa mais de US$ 1 
milhão por ano, especialmente de marcas fran-
cesas e italianas”, conta Paola, acrescentando 
que a vinda da empresa é fruto de matchmaking 
– serviço para identificação de potenciais 

compradores internacionais – realizado pelo  
Brazilian Footwear. 

Mercados
Tanto a Colômbia como os Emirados Árabes 
Unidos são importantes mercados para o cal-
çado brasileiro. Entre janeiro e setembro deste 
ano, os colombianos importaram quase 5 mi-
lhões de pares verde-amarelos, número está-
vel em relação ao mesmo período de 2017. Já 
os Emirados Árabes Unidos receberam mais 
de 760 mil pares no período, queda de 19% em 
relação a igual interim do ano passado. 

Zero Grau
Com mais de mil marcas expositoras, a Zero 
Grau acontece no Serra Park, e apresentará 
as coleções de outono-inverno para milhares 
de lojistas, parte deles de fora do País. “A fei-
ra irá se realizar após toda a instabilidade de 
mercado que acontece num período pré-elei-
toral. Os negócios da indústria calçadistas 
nesta feira acontecerão no novo panorama 
político e seus desdobramentos econômicos. 
Estamos sentindo esta expectativa junto aos 
nossos expositores”, prevê o diretor da pro-
motora do evento, Frederico Pletsch.  A Zero 
Grau conta com o apoio dos sindicatos das in-
dústrias de calçados de Estância Velha, Ivoti, 
Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga 
e Três Coroas.

Plataforma digital que possibilita o contato 
direto entre fabricantes de calçados brasi-
leiros e compradores nacionais e interna-
cionais, o BrazilianFootwear.com cresceu 
cerca de 200% no número de compradores 
cadastrados entre 21 de agosto e 03 de ou-
tubro de 2018, em comparativo ao mesmo 
período de 2017. Iniciativa do Brazilian Foo-
twear, mantido pela Abicalçados em parce-
ria com a Apex-Brasil, o portal que era fo-
cado no mercado externo, passou a atender 
também os lojistas brasileiros e intensificou 
a sua divulgação, o que trouxe significativo 
retorno no número de inscritos.
 
“Adaptamos o BrazilianFootwear.com para 
atender a uma demanda que surgiu no mer-
cado interno, já que os lojistas brasileiros 
também estavam utilizando a plataforma 
para se aproximar das marcas. Além dis-

so, reforçamos a divulgação da plataforma 
digital e suas facilidades para nossos públi-
cos. Estes dois fatores resultaram num au-
mento significativo no número de cadastros 
tanto do Brasil quanto do exterior no portal, 
possibilitando a ampliação da rede de con-
tatos entre as fábricas e os investidores e a 
geração de novos negócios para o setor cal-
çadista”, afirma a analista de Promoção Co-
mercial da Abicalçados, Paola Pontin.
 
Rentabilize essa ferramenta
Para tirar o melhor proveito da platafor-
ma, Paola destaca que é fundamental que 
as empresas mantenham suas informa-
ções atualizadas. “Com a coleção em dia, 
o processo de prospecção se torna mais 
certeiro, pois o comprador consegue en-
tender o conceito da marca e identificar 
seu potencial”. 
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS MELHORAM EM OUTUBRO

Dados de exportações elaborados pela Abi-
calçados apontam uma leve recuperação do 
fôlego da indústria calçadista no que se refere 
às exportações no mês de outubro. Apesar da 
instabilidade, as vendas internacionais de-
ram um salto no último mês, quando foram 
embarcados cerca de 10 milhões de pares, ge-
rando quase US$ 94 milhões, crescimento de 
30,9% em volume e 11,2% em receita, em com-
paração ao mês de setembro. No comparativo 
com o mesmo mês do último ano, os números 
tiveram uma variação baixa, com aumento de 
0,2% em arrecadação, queda de 5,5% em vo-
lume e crescimento do preço médio de 6,1%. 

Com isso, no acumulado dos dez meses do 
ano, o setor calçadista soma o envio de 89,8 
milhões de pares, que geraram US$ 793 mi-
lhões, quedas de 10,8% e de 10,1%, respectiva-
mente, em relação ao igual ínterim de 2017.

Outra mudança no comércio internacio-
nal da indústria calçadista no último mês 
ficou a cargo dos Estados Unidos, que re-
tomaram o posto de principal destino do 
calçado brasileiro, ao importar, entre janei-
ro e outubro, cerca de sete milhões de pa-
res, totalizando mais de US$ 126 milhões. 
A Argentina, que desde março concentrava 

a maior fatia das exportações do setor, apa-
rece logo atrás, na segunda posição. “Nos 
últimos anos, o mercado norte americano 
foi nosso principal destino, era esperado 
que o país assumisse novamente a lide-
rança entre os importadores de calçados 
brasileiros”, explica Heitor Klein, presiden-
te-executivo da Abicalçados.   

Para completar os dados positivos, a Fran-
ça, que ocupa o terceiro posto dos desti-
nos internacionais, comprou 5,8 milhões 
de pares nos dez primeiros meses do ano, 
somando US$ 46 milhões, incrementos de 

28% e de 3,2%, respectivamente, em compa-
ração com mesmo período de 2017.

Importações
No mês de outubro, o Brasil importou qua-
se dois milhões de pares, pelos quais foram 
pagos US$ 28,3 milhões, números abaixo 
do mesmo mês do último ano, -1,0% e -4,2%, 
respectivamente. No acumulado de janeiro 
a outubro, foram comprados pelo país 23,7 
milhões de pares por US$ 304 milhões, alta 
de 14% e 1,8%, respectivamente, comparado 
ao mesmo período de 2017. As principais ori-
gens foram Vietnã, Indonésia e China.

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

RS 

TOTAL

RIO GRANDE DO SUL CECEARÁ SP SÃO PAULO

JAN - OUT 2017: US$ 376 milhões 
JAN - OUT 2018: US$ 358 milhões 

JAN - OUT 2017: US$ 890 milhões JAN - OUT 2018: US$ 793 milhões 

VARIAÇÃO:  -4,9%

JAN - OUT 2017: US$ 220 milhões 
JAN - OUT 2018: US$ 190 milhões 

VARIAÇÃO:  -13,5%

JAN - OUT 2017: US$ 97,1milhões 
JAN - OUT 2018: US$ 88,7 milhões 

VARIAÇÃO:  -8,7%

VARIAÇÃO:  -10,8%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - OUT 2017: US$ 166 milhões
JAN - OUT 2018: US$ 170 milhões

VARIAÇÃO:  2,6%

JAN - OUT 2017: US$ 58 milhões
JAN - OUT 2018: US$ 55 milhões

VARIAÇÃO:  -4,2%

JAN - OUT 2017: US$  27 milhões
JAN - OUT 2018: US$ 32 milhões

VARIAÇÃO:  17,7%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do períodoTOTAL JAN - OUT 2017:  US$ 298 milhões JAN - OUT 2018: US$ 304 milhões
 

VARIAÇÃO:  1,8%
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GRUPO FUTURO

GRUPO FUTURO VAI AO RIO DE JANEIRO

EVENTO NA ABICALÇADOS DIALOGA SOBRE MODA,
TENDÊNCIAS E SUAS TRANSFORMAÇÕES

Formado por jovens lideranças do setor cal-
çadista brasileiro, o Grupo Futuro esteve em 
visitas técnicas a empresas cariocas entre 
os dias 25 e 26 de outubro. A primeira visita, 
no dia 25, aconteceu nas Organizações Globo, 
quando conversaram com gestores do gru-
po de comunicação mais influente do Brasil, 
como o diretor de Mídias Sociais, Carlos Alber-
to Ferreiras, com quem falaram sobre a gestão 
as plataformas virtuais e as estratégias mais 
eficazes para uma boa comunicação com o 
público. O gestor de Projetos da Abicalçados, 
Cristian Schlindwein, destaca que o grupo 
possui telas com dashboard de audiência, 
comportamento e engajamento das diferen-
tes redes. “Relacionamento, diálogo, análise 
de dados e um bom trabalho com influen-
ciadores e micro influenciadores, inclusive 
cocriando ações com eles, foram dicas essen-
ciais que absorvemos”, conclui Schlindwein. 

No segundo dia de atividade, 26, os 10 parti-
cipantes foram recebidos nas empresas RE-
SERVA e FARM, cases indicados pelo Grupo 
como modelos de negócios interessantes de 
serem conhecidos na prática. O objetivo das 
visitas foi compreender as estratégias de po-
sicionamento das organizações no mercado 
de moda. Na RESERVA, o encontro coordena-
do pelo diretor de Novos Negócios e Licencia-
mentos da empresa, Pedro Cardoso, teve foco 
no reposicionamento da marca com propósi-
to de expansão para outros segmentos, além 
do vestuário, como cosméticos, utensílios de 
casa e calçados. 

Guiada por Anne Sapin, responsável pela par-
te de calçados da companhia, a visita à FARM 
centrou-se na criação. Conhecida pela diver-
sidade de estampas marcantes, a empresa 
apresentou seus processos de construção 

criativa e dividiu as iniciativas para fortale-
cimento da marca no mercado calçadista. 
“Em ambas as visitas, tivemos momentos de 
interação e compartilhamento entre os calça-
distas e as empresas. Além de absorvermos 
conteúdos que podem contribuir para nossa 
indústria, pudemos cooperar como nossa ex-
pertise sobre o setor”, conclui Schlindwein.

A Abicalçados foi palco para o 
evento Moda em Transforma-
ção, que enlaçou temas como a 
moda, as tendências e as trans-
formações socioculturais a par-
tir da visão de profissionais de 
pontos diferentes do mercado 
na noite de 31 de outubro. O pro-
fessor futurista Felipe Menezes, 
da WTF! School, trouxe o tema 
Uma Era de Transformações, 
seguido de Marnei Carminatti, 
do Instituto By Brasil (IBB), que 
falou sobre as inspirações para 
o primeiro semestre de 2020, e 
de Rafael Cidade, gerente de pro-
duto da Endutex, que apresentou 
o case Da Inspiração ao Produto 
de Moda.
 
Abrindo o circuito de palestras, 
Felipe Menezes discorreu sobre 
as diversas transformações que 
a sociedade vivenciou ao longo 
dos anos e, o quanto a tecnolo-
gia está interligada com essas 
mudanças. “Estamos vivendo a 
quarta revolução industrial, que 
é marcada pela convergência 

de tecnologias virtuais, físicas 
e biológicas. A velocidade com-
putacional está crescendo de 
maneira exponencial, transfor-
mando as vidas das pessoas e 
os modelos de negócios”, ressal-
tou o professor, na apresentação 
Uma era de transformação.
 
Depois, foi a vez de Marnei Car-
minatti trazer as principais ins-
pirações para 2020_1, defendendo 
que a separação dos lançamentos 
das marcas por temporadas já 
não é a maneira mais eficiente 
de comercialização, uma vez que 
o consumidor, hiperconectado e 

em constante transformação do 
seu estilo, exige mais velocidade e 
já não se prende mais a estações 
para se expressar através das ves-
tes. “O consumidor moderno se 
infiltra em diversos estilos, e com 
o mundo em constante transfor-
mação, as marcas precisam se 
reconfigurar para não somente se 
adaptar às mudanças, mas provo-
cá-las por meio da apresentação 
de um conceito novo, afinal, as 
marcas dependem da mudança 
de comportamento de consumo 
para manter a procura por seus 
lançamentos”, informa o estilista 
do Instituto By Brasil.

Apresentando o case Da Inspi-
ração ao Produto de Moda, da 
Endutex, Rafael Cidade expli-
cou como se dão as principais 
etapas de desenvolvimento das 
matérias primas da empresa, 
que posteriormente são trans-
formadas em calçados e bolsas. 
“A pesquisa se inicia muito an-
tes da elaboração do produto, 
ela começa antes do desenvol-
vimento da matéria-prima que 
vai dar forma a ele. Para isso, 
uma série de pontos são leva-
dos em conta, do histórico de 
vendas da empresa aos desejos 
e necessidades dos clientes, da 
pesquisa do street style às se-
manas de moda e tendências 
de consumo”, afirma o gerente 
de produto da Endutex.

O evento foi promovido pela 
Abicalçados e pelo Instituto By 
Brasil (IBB), com patrocínio da 
Endutex, empresa fornecedora 
de componentes para a indús-
tria calçadista com sede em Três 
Coroas/RS.

fast line

INOVA-AÇÃO

BIOMIMÉTICA E A 
ECONOMIA CIRCULAR:
Como trocar lentes antigas para novas 
lentes mais sustentáveis e adequadas ao 
espírito do nosso tempo? Vivemos em um 
tempo de transição no qual precisamos 
readequar as nossas indústrias e serviços, 
precisamos repensar a nossa liderança e 
o nosso impacto no mundo, e onde somos 
constantemente convidados a transformar 
quem somos e o que fazemos. 
 
Ao considerar uma indústria do futuro, ser 
regenerativo, conectar pessoas e máquinas, 
utilizar materiais inteligentes e robôs e ope-
rar nos padrões de economia circular será 
considerado normal nas empresas. No mo-
mento, vivemos um período de incertezas de 
quando chegará a indústria do futuro, o que 
nos traz a responsabilidade e a necessidade 
de dar o próximo passo. 
 
Sustentabilidade é um conceito que não 
nos serve mais. Se a humanidade quiser 
continuar a existir, ela terá que rodar todo o 
seu sistema no conceito da regeneração e, 
para isso, a economia circular apresenta pre-
missas importantes a serem seguidas como 
métricas de sucesso para essa transformação 
das empresas e dos consumidores.  A natu-
reza é a fonte primária de todas as criações, é 
modelo e mentora dos projetos que utilizam 
a biomimética como ferramenta para a 
inovação e ensina lições poderosas de como 
as coisas devem ser construídas para durar. 
Dessa forma, o modelo linear de operação 
(extração, produção e descarte) é substituído 
por sistemas cíclicos, possibilitando que 
recursos sejam reutilizados indefinidamente 
e circulem em fluxos seguros e saudáveis 
– para os seres humanos e para a natureza – 
conforme ocorre no mundo natural. 
 
A economia circular aliada à biomimética é 
uma alternativa atraente, que busca redefinir 
a noção de crescimento, com foco em be-
nefícios para toda a sociedade. Isto envolve 
dissociar a atividade econômica do consumo 
de recursos finitos, e eliminar resíduos do 
sistema por princípio. Apoiada por uma 
transição para fontes de energia renovável, o 
modelo circular constrói capital econômico, 
natural e social. Esse quadro é desafiador, 
mas traz uma enorme oportunidade de 
inovação para as indústrias.  

Os empresários que quiserem se aventurar 
por este caminho não estarão sozinhos. 
Cada vez mais profissionais, empresas e 
organizações estão apostando nesse modelo, 
e investigando os princípios que guiam a 
transição para um futuro circular. O conceito 
de economia circular está atrelado ao enten-
dimento da maximização do funcionamento 
de ecossistemas e do bem-estar humano. A 
Economia Circular aliada à biomimética é, 
portanto, uma nova forma de pensar sobre 
o futuro e sobre como organizamos nossas 
empresas, economias e sociedades. 

Giane Brocco 
Fundadora do Biomimicry Brasil e da Amazu 
Biomimicry.


