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O Inspiramais, Salão de Design e Inovação 
de Materiais da América Latina, acontece 
nos dias 15 e 16 de janeiro, no Centro de 
Eventos Pro Magno, em São Paulo/SP. O 
evento, que reúne tradicionalmente uma 
gama de materiais inovadores em design 
e moda para a indústria de calçados, tem 
o objetivo de incentivar novos processos 
criativos que inspirem as coleções para a 
próxima temporada. A estimativa das enti-
dades promotoras (Assintecal, CICB e Apex-
-Brasil) é de que sete mil profissionais da 
moda passem pelo evento, que ainda traz 
extensa programação de conteúdo. Mais in-
formações no site inspiramais.com.br. 

Foi no apagar das luzes de 2018, mais precisa-
mente no dia 27 de dezembro, que o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal (STF), minis-
tro Dias Toffoli, decidiu liberar a importação 
de camarão do Equador, o que deve por fim a 
uma barreira imposta a calçadistas brasilei-
ros desde julho de 2017 e que causou prejuí-
zos estimados em mais de US$ 20 milhões. O 
presidente-executivo da Abicalçados, Heitor 
Klein, comemora o fato, que contou com aten-
ção especial da entidade ao longo do último 
ano. “Como forma de retaliação à barreira de 
importação de camarões, o governo equato-
riano vinha exigindo uma extensa lista de 
informações para verificação de origem do 
calçado brasileiro e uma taxa de garantia de 
10% do valor do produto mais US$ 6 por par, o 
que, em muitos casos, acabava inviabilizando 
o processo”, explica Klein, acrescentando que 
a alegação para a barreira imposta ao camarão 
equatoriano era de que este representava risco 
de contaminação, o que já havia sido negado 
pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA). 

Abicalçados participa da feira paulista, entre 14 e 17 de janeiro, com projetos de promoção comercial e de imagem.

Como forma de contemplar o mercado 
e imprensa internacional, a Abicalça-
dos acaba de lançar uma versão do site 
www.abicalcados.com.br em inglês. 
Para ter acesso às notícias relativas ao 
mercado externo, o visitante só precisa 
clicar na versão. Na home, estão, além 
de informações de ações, detalhamen-
to dos programas e ações da entidade, 
como o Brazilian Footwear, entre ou-
tros temas. 
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COUROMODA INAUGURA UM 
NOVO PERÍODO PARA O SETOR

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

A Couromoda de 2019 será mais do que 
uma feira de calçados, deverá marcar um 
novo período – esperamos que positivo – 
para o setor calçadista nacional.  Nos anos 
recentes, a economia brasileira foi mal 
tratada por consecutivos governos, com 
desordens nas contas públicas, excessiva 
regulamentação estatal – e a consequente 
burocracia e engessamento da atividade 
produtiva–, falta de investimentos e apoio 
para a indústria. Os números comprovam: 

mais de 20 mil postos desapareceram na 
última década, as exportações minguaram 
de quase US$ 2 bilhões para menos de US$ 1 
bilhão no último ano, e o consumo interno, 
o motor da nossa indústria e responsável 
por 85% das vendas desabou por conta do 
desemprego, endividamento crescente e 
queda na renda. A partir de 2019, com uma 
nova perspectiva econômica, esperamos 
inaugurar um novo tempo, com a roda da 
economia voltando a girar por causa do au-

mento da confiança e da demanda, como já 
notamos em indicadores da indústria (me-
didas pela CNI) e do consumidor (medidos 
pela Serasa). 

É de forma otimista que o setor calçadista na-
cional participará da Couromoda, que entre 
os dias 14 e 17 de janeiro de 2019 reunirá mi-
lhares de marcas e visitantes do Brasil e boa 
parte do mundo para o lançamento oficial das 
coleções de outono-inverno, responsável por 

30% do volume das vendas de calçados. É um 
start que, esperamos, seja positivo e indique, 
enfim, a retomada da atividade. 

A Abicalçados, como sempre, estará presen-
te, com ações de promoção comercial e de 
imagem, mas sobretudo para uma grande 
confraternização e relacionamento com os 
players da cadeia calçadista e imprensa na-
cional. Leia mais na matéria especial deste 
informativo, na página 3. 

“É DE FORMA OTIMISTA QUE O SETOR 
CALÇADISTA NACIONAL PARTICIPARÁ 

DA COUROMODA”
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Tecnologia para vestir
Uma bolsa que carrega o celular com energia solar. Uma camisa tecno-
lógica resistente a líquidos, odores e até amassos. Parece coisa do filme 
De Volta Para o Futuro, mas são algumas das novidades garimpadas 
por aí pela jornalista Alexandra Farah. Considerada a papisa brasileira 
das tecnologias vestíveis os chamados wearables , a expert desembar-
ca em Porto Alegre como uma das convidadas da Maratona MMX. Pro-
movido pela Abicalçados, o evento discute temáticas como inovação, 
tecnologia e negócios para o mercado de moda e design.

Abicalçados firma termo de cooperação com sindicatos
Com o objetivo de aumentar ainda mais a integração do setor calça-
dista em nível nacional, a Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados) firmou, durante a realização da Maratona MMX, 
em Canoas/RS (dia 7/12), um termo de cooperação com 14 sindicatos 
de indústrias de calçados do Brasil. Estavam representadas, as entida-
des dos polos calçadistas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. [...] 
Criada em 1983, a Abicalçados possui quase 200 empresas associadas 
que representam mais de 70% da produção nacional de calçados (de 
909 milhões de pares em 2017). 

Calçadistas pedem ao governo que abertura comercial seja gradual
Fabricantes de calçados elaboraram pleitos ao próximo governo entre 
os quais um pedido para que a abertura comercial ocorra de forma gra-
dual e que se evite “concorrência predatória”. O documento da Abicalça-
dos foi encaminhado ao senador eleito Luís Carlos Heinze.  A Abicalça-
dos afirma que a redução ou eliminação das tarifas de importação “deve 
ocorrer de forma sincronizada com a diminuição do Custo Brasil”. “Não 
somos contra o livre o mercado, mas é preciso ter equidade para a 
concorrência legal e não predatória”, justifica Heitor Klein. 

Grupo de Dubai visita fábricas de calçados brasileiras
São Paulo – Representantes do grupo árabe NTDE Group (National 
Trading and Developing Establishment), de Dubai, nos Emirados 
Árabes, vieram ao Brasil e fizeram 15 reuniões e visitas a fábricas de 
calçados e pontos de venda (foto) em São Paulo e no Rio Grande do 
Sul, de 10 a 14 de dezembro. A visita foi realizada pelo Projeto Com-
prador Vip, do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações 
de calçados, uma parceria entre a Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados) e a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Indústria calçadista segue fechando milhares de empregos e tem 
pior resultado do RS
Só no mês passado, as fábricas de calçados do Rio Grande do Sul fecha-
ram 1.399 postos de trabalho. Há certa sazonalidade neste momento, já 
que as encomendas de Natal já foram feitas. No entanto, no acumulado 
de 12 meses, foram fechadas 3.758 vagas de emprego com carteira as-
sinada pelo setor. Consultor da Abicalçados, Marcos Lélis diz que não 
lembra quando a indústria de calçados enfrentou dificuldades tanto no 
mercado externo quanto no interno.

Ano de transição para o setor calçadista
Transição. Essa foi a primeira palavra dita pelo presidente-executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, ao avaliar o ano de 2018. Para o executivo, 
os últimos meses foram marcados por um movimento de “despiora”, 
ou seja, a suspensão das quedas.  “Esse termo é flagrante no ano de 
2018, que teve o mercado interno como um desempenho pior. Esta-
mos em uma transição no setor de calçados e na economia como um 
todo dessa ‘despiora’ para um movimento de recuperação da capaci-
dade de produção e do mercado”, afirma Klein.
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Calçadistas	pedem	ao	governo	que	abertura
comercial	seja	gradual
Estadão	Conteúdo

13/12/18	-	16h00

Fabricantes	de	calçados	elaboraram	pleitos	ao	próximo	governo	entre	os	quais	um	pedido	para	que	a	abertura	comercial	ocorra	de	forma

gradual	e	que	se	evite	“concorrência	predatória”.	O	documento	da	Associação	Brasileira	das	Indústrias	de	Calçados	(Abicalçados)	foi

encaminhado	ao	senador	eleito	Luís	Carlos	Heinze.

A	Abicalçados	afirma	que	a	redução	ou	eliminação	das	tarifas	de	importação	“deve	ocorrer	de	forma	sincronizada	com	a	diminuição	do

Custo	Brasil”.	A	entidade	considera	que	essa	seria	a	forma	de	dar	melhores	condições	de	competitividade	para	a	indústria	nacional.	“Não

somos	contra	o	livre	o	mercado,	mas	é	preciso	ter	equidade	para	a	concorrência	legal	e	não	predatória”,	justifica	em	nota	o	presidente-

executivo	da	Abicalçados,	Heitor	Klein.

Nos	dez	anos	entre	2007	e	2017,	segundo	a	Abicalçados,	as	exportações	de	calçados	saíram	de	US$	1,7	bilhão	para	US$	1	bilhão,

patamar	semelhante	ao	da	década	de	1990.	No	mesmo	período,	o	número	de	empresas	na	atividade	caiu	de	8	mil	para	7	mil.

Tratamento	para	fungos

O	fungo	nas	unhas	não	destrói

A	agenda	de	abertura	comercial	tem	sido	um	ponto	de	atenção	no	setor	calçadista.	Executivos	consideram	que	ainda	é	cedo	para	chegar

a	conclusões,	mas	especulam	que	pode	haver	aumento	em	importações	e	prejuízo	para	algumas	fabricantes	de	menor	eficiência.

“Não	é	novidade	que	a	indústria	de	manufatura	nacional,	em	especial	a	mais	intensiva	em	mão	de	obra,	passa	por	grandes	dificuldades

competitivas”,	diz	a	nota	da	Abicalçados.

Ainda	sobre	o	comércio	exterior,	a	entidade	pede	o	restabelecimento	do	Reintegra	nas	alíquotas	originais	do	programa,	que	ao	ser

implementado	em	2012	previa	alíquotas	de	3%	a	5%.	Em	junho	de	2018	houve	a	redução	da	alíquota	de	restituição	do	programa,	de	2%

para	0,1%.	“A	medida	do	governo	prejudicou,	e	muito,	os	calçadistas	que	já	haviam	fechado	seus	valores	para	exportação”,	avalia	Klein.

TÓPICOS ABERTURA	COMERCIAL ABICALÇADOS CALÇADISTAS
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Grupo	de	Dubai	visita	fábricas	de
calçados	brasileiras
Reuniões	e	visitas	técnicas	em	São	Paulo	e	no	Rio	Grande	do	Sul	foram	realizadas	com

representantes	do	NTDE	Group	entre	10	e	14	de	dezembro.	Estimativa	de	negócios

gira	em	torno	de	50	mil	pares,	o	equivalente	a	US$	1,25	milhão.
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A	Agência	de	Notícias	Brasil-Árabe	(ANBA)	é	o	site	de	notícias	da	Câmara	de	Comércio	Árabe	Brasileira,	com	sede	em

São	Paulo,	Brasil.	Seu	objetivo	é	promover	a	comunicação	entre	brasileiros	e	árabes.
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São	Paulo	–	Representantes	do	grupo	árabe	NTDE	Group	(National	Trading	and	Developing

Establishment),	de	Dubai,	nos	Emirados	Árabes,	vieram	ao	Brasil	e	fizeram	15	reuniões	e

visitas	a	fábricas	de	calçados	e	pontos	de	venda	(foto)	em	São	Paulo	e	no	Rio	Grande	do

Sul,	 de	 10	 a	 14	 de	 dezembro.	 A	 visita	 foi	 realizada	 pelo	 Projeto	 Comprador	 Vip,	 do

Brazilian	Footwear,	programa	de	apoio	às	exportações	de	calçados,	uma	parceria	entre	a

Associação	Brasileira	das	 Indústrias	de	Calçados	 (Abicalçados)	e	a	Agência	Brasileira	de

Promoção	de	Exportações	e	Investimentos	(Apex-Brasil).

A	consultora	de	alta	gerência	Sabi	Behzadi	e	a	diretora	de	marketing	do	grupo,	Forough

Ahmadi,	 elogiaram	 a	 qualidade	 dos	 produtos	 brasileiros	 e	 o	 preço	 competitivo	 para	 o

mercado	árabe.	“Temos	expectativa	de	trabalhar	com	até	cinco	marcas	brasileiras”,	contou

Behzadi,	em	nota	da	Abicalçados.	O	grupo	NTDE	é	especializado	em	distribuição	e	varejo	e

conta	 com	mais	 de	 100	 lojas	 de	 diversos	 segmentos	 espalhadas	 pelo	 Golfo,	 no	 Bahrein,

Kuwait,	Omã,	Catar,	Arábia	Saudita	e	Emirados	Árabes.

De	acordo	com	a	Abicalçados,	a	estimativa	de	negócios	gerados	pela	visita	gira	em	torno

de	50	mil	pares	nos	próximos	meses.	“É	um	número	bastante	significativo,	pelo	potencial

do	grupo	e	pelo	 fato	de	que	existe	um	grande	mercado	a	ser	explorado	na	região”,	disse

em	nota	a	analista	de	promoção	comercial	da	Abicalçados,	Ruisa	Scheffel,	revelando	que	o

preço	médio	do	calçado	a	ser	trabalhado	pela	empresa	é	de	US$	25,	o	equivalente	a	US$

1,25	milhão,	somente	a	partir	desta	ação.

Segundo	 a	 associação	 calçadista,	 o	 mercado	 árabe,	 representado	 principalmente	 pela

Arábia	 Saudita,	 é	 considerado	 um	 dos	 focos	 do	 programa	 Brazilian	 Footwear	 para	 o

próximo	biênio	2019/2020.	Entre	janeiro	e	novembro,	o	país	importou	o	equivalente	a	US$

4	milhões	em	calçados	brasileiros.

Os	 Emirados	 Árabes	 Unidos	 são	 o	 único	 país	 árabe	 a	 figurar	 na	 lista	 dos	 20	 principais

destinos	dos	sapatos	brasileiros,	em	19ª	posição,	com	1%	de	participação	total.	De	janeiro

a	 novembro,	 o	 país	 comprou	 mais	 de	 935	 mil	 pares,	 totalizando	 US$	 9,2	 milhões,	 uma

queda	de	18,4%	sobre	igual	período	de	2017.
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Brasil	libera	100%	de	capital	estrangeiro	em	aéreas
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Indústria	prevê	produzir	mais	de	1	milhão	de	motos	este

ano
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A 46ª edição da Couromoda, que 
acontece no Expo Center Norte, 
em São Paulo/SP, será de reto-
mada para o setor calçadista 
nacional. Essa é a expectativa 
da Abicalçados, que promoverá 
ações de promoção comercial e 
de imagem na principal mostra 
calçadista de lançamentos para 
a temporada Outono-Inverno. A 
Couromoda, que acontece entre 
14 e 17 de janeiro, contará com 
mais de duas mil marcas de 
calçados, bolsas e acessórios 
e deve receber mais de 30 mil 
compradores profissionais, sen-
do em torno de dois mil deles 
estrangeiros, especialmente de 
mercados da América Latina.

O presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, destaca 
que a feira deve marcar um pe-
ríodo de retomada para o setor 
calçadista, que viu sua produ-
ção cair mais de 2% ao longo de 
2018. “Já tivemos alguns indica-
tivos mais positivos nos meses 
finais do ano passado, tanto no 
mercado interno como exter-
no, então a nossa expectativa 
é confirmar essa recuperação”, 
projeta o executivo, para quem 
a economia deve viver um novo 
ciclo de prosperidade nos próxi-
mos anos.  

Para o diretor da Couromoda, 
Jefferson Santos, a expecta-
tiva para a mostra é bastante 
positiva, motivada pelo novo 
contexto econômico e político. 
“As vendas de Natal foram as 
melhores desde 2014 e isso faz 
com que lojistas precisem repor 
estoques e apresentar novida-
des aos clientes”, aponta.

Abicalçados na feira
Visando o estreitamento da 
relação com os seus parcei-
ros, tanto empresários como 
imprensa, e o fomento de ne-
gócios, a Abicalçados estará 
presente na mostra calçadista. 
Localizada em estande na en-
trada principal da mostra, a en-
tidade promove projetos de pro-
moção comercial e de imagem.

Realizado em parceria com o 
escritório da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) de 
Moscou, o Projeto Comprador 
Vip traz para a mostra paulista 
compradores dos grupos ICR 
Trade,  que possui 100 estabe-
lecimentos na Geórgia, e do 
Intertop, com 20 lojas no Caza-

quistão. “Ambos os grupos não 
possuem grande mix de produ-
tos brasileiros e trabalham com 
calçados de alto valor agregado”, 
explica a analista de Promo-
ção Comercial da Abicalçados, 
Paola Pontin, acrescentando 
que juntas, no ano passado, as 
empresas importaram mais de 
US$ 20 milhões em calçados, 
a maior parte deles da Ásia e 
Europa. “São compradores de 
grande potencial”, enfatiza.

Já o Projeto Imagem, realizado 
por meio do Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exporta-
ções de calçados mantido pela 
Abicalçados em parceria com 
a Apex-Brasil, trará cinco jor-
nalistas de relevantes veículos 
segmentados de alguns dos 
principais mercados do mundo: 
Edizioni AF e Moda Pelle (Itália), 
Globalfashion (Espanha), Ser-
ma (Argentina) e Style Ameri-
ca (Colômbia). A assistente de 
Projetos da Abicalçados, Carla 
Giordani, destaca que o intuito 
da ação é realizar uma imersão 

dos comunicadores no mundo 
do calçado verde-amarelo. “A 
contrapartida é que divulguem 
os produtos em seus respecti-
vos mercados”, comenta.

Coletiva
Como de praxe, a Abicalçados 
realizará a primeira coletiva de 
imprensa do ano na Couromo-
da. O encontro com jornalistas 
acontecerá no estande da Ad-
ministração da feira a partir 
das 11h30min do segundo dia 
da mostra (15/01). Realizando 
um balanço do setor em 2018 e 
também traçando expectativa 
para o ano que começa, estão 
confirmados: Rosnei Alfredo da 
Silva (presidente do Conselho 
Deliberativo da Abicalçados), 
Heitor Klein (presidente-exe-
cutivo da Abicalçados), Mar-
cone Tavares (presidente da 
Associação Brasileira dos Lo-
jistas de Calçados e Artefatos 
– Ablac), Bruno Constantino 
(vice-presidente da Ablac) e o 
diretor da Couromoda Jeffer-
son Santos. 

COUROMODA 
MOVIMENTA SETOR 
CALÇADISTA BRASILEIRO

ESPECIAL

“JÁ TIVEMOS ALGUNS INDICATIVOS 
MAIS POSITIVOS NOS MESES FINAIS DO 

ANO PASSADO, TANTO NO MERCADO 
INTERNO COMO EXTERNO, ENTÃO A 
NOSSA EXPECTATIVA É CONFIRMAR 

ESSA RECUPERAÇÃO” 

HEITOR KLEIN,  
PRESIDENTE-EXECUTIVO DA ABICALÇADOS

INOVA-AÇÃO

CROWDFUNDING: 
PARA TIRAR PROJETOS 
DA GAVETA

Os novos empreendedores enfrentam 
uma série de grandes desafios ao inova-
rem com o lançamento de seus novos 
produtos e serviços. Eles devem avaliar 
a viabilidade tecnológica da solução, 
entender e construir o modelo de negócio 
adequado, e testar como o mercado vai 
reagir a esta nova opção. Estas incertezas 
limitam consideravelmente as fontes de 
recursos disponíveis, já que os bancos tra-
dicionais tendem a evitar riscos e exigir 
garantias muitas vezes não disponíveis 
para as empresas nascentes. Sem os re-
cursos financeiros disponíveis, o potencial 
de sobrevivência e de crescimento das 
empresas inovadoras é desafiado. Para su-
prir esta lacuna, tradicionalmente surgem 
os investidores anjo e capitalistas de risco 
que assumem o risco com o empreende-
dor, alocando recursos na nova empresa 
em troca de uma participação no negócio.

Crescentemente, no entanto, os empre-
endedores se deparam com novas fontes 
que possibilitam angariar os recursos 
necessários para seu desenvolvimento. 
Uma destas novas alternativas é o crowd-
funding, que surgiu de forma organizada 
depois da crise financeira de 2008, devido 
à restrição de crédito que seguiu este 
período. Em uma década, o crowdfunding 
se difundiu pelos países industrializados 
e vem ganhando uma atenção crescente 
nos países em desenvolvimento. 

Crowdfunding é uma ferramenta que per-
mite que organizações captem recursos 
como forma de doação ou investimento 
de uma diversidade grande de pessoas. 
Mollick, em 2014, definiu crowdfunding 
como sendo os esforços feitos pelos 
empreendedores para financiar seus 
negócios, captando contribuições peque-
nas de um grande número de indivíduos 
utilizando a internet, sem a intermediação 
de instituições financeiras tradicionais. A 
principal plataforma mundial de crowd-
funding, Kickstarter, foi criada em Nova 
Iorque em 2008 e já ajudou a financiar 
mais de 150 mil projetos. Um dos maiores 
exemplos de produtos financiados desta 
forma foi o Oculus Rift, um aparelho de 
realidade virtual que angariou US$ 2,4 
milhões via campanha. Posteriormente, 
a empresa Oculus VR foi adquirida pelo 
Facebook por US$ 2 bilhões. 

A rápida evolução dessa nova forma de 
financiamento foi possibilitada pela difu-
são e adoção da tecnologia da informação 
e internet, possibilitando a conexão de 
milhões de empreendedores e investido-
res. Bem como, a aceitação geral das redes 
sociais que permitem que pessoas desco-
nhecidas interajam e construam relações 
de confiança, mesmo a distância.

Campanhas de crowdfunding possibi-
litam que projetos nascentes consigam 
atenção da mídia e benefícios de marke-
ting antes mesmo que os produtos sejam 
lançados comercialmente. Além disso, o 
modelo de pré-venda comumente utiliza-
do, possibilita que as empresas testem a 
demanda pelos seus produtos e serviços 
antes mesmo de finalizarem o desenvol-
vimento. É uma forma de reduzir o risco 
de empreender, já que o compromisso de 
entregar os produtos ou serviços só ocorre 
se de fato a meta de captação financeira 
for atingida. Aos inovadores em potencial, 
esta pode ser uma ótima forma de tirar 
algum projeto da gaveta.

Alexandre Peteffi 
Consultor de Inovação
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PROJETO COMPRADOR VIP
DOIS GRUPOS DE COMPRADORES, DA GEÓRGIA (ICR 
TRADE), E DO CAZAQUISTÃO (INTERTOP), PARTICIPAM 
DO PROJETO;

PROJETO IMAGEM
REALIZADO NO ÂMBITO DO BRAZILIAN FOOTWEAR, 
PROJETO TRAZ CINCO JORNALISTAS DE VEÍCULOS DA 
ITÁLIA, ESPANHA, ARGENTINA E COLÔMBIA PARA A 
COUROMODA;

COLETIVA DE IMPRENSA
ENCONTRO COM JORNALISTAS SERÁ NO SEGUNDO 
DIA DA FEIRA (15) A PARTIR DAS 11H30MIN. 

AÇÕES NA COUROMODA
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RETROSPECTIVA

JANEIRO

Brazilian Footwear promove edições do Projeto Imagem, 
com 11 jornalistas estrangeiros, e Projeto Comprador Vip, 
com dois grupos colombianos, na Couromoda, entre os 
dias 15 e 18. 

Calçado brasileiro passa a ter isenção de tarifa para impor-
tação na Colômbia (ACE 72).

Entre 13 e 16, Brazilian Footwear leva 50 marcas de calça-
dos para a Expo Riva Schuh, na Itália. Negócios gerados in 
loco e alinhavados somam US$ 26 milhões. 

Vinte e três marcas nacionais participam da feira colom-
biana IFLS, com o apoio do Brazilian Footwear. Negócios 
gerados e alinhavados chegam a US$ 3 milhões. Na oca-
sião é realizado evento de relacionamento com a imprensa 
local, o Photocall. 

FEVEREIRO

Entre 11 e 14, Brazilian Footwear leva 69 marcas para par-
ticipar da Micam, na Itália. Feira gera mais de US$ 20 mi-
lhões entre negócios in loco e alinhavados.

Nos dias 6 a 28, duas marcas nacionais, por meio do Bra-
zilian Footwear, participam do Guest Design Program. Já 
entre 12 e 14, 21 marcas participam da FN Platform, que 
gera US$ 4,8 milhões em negócios, somando in loco e ali-
nhavados. Ambos eventos acontecem nos Estados Unidos.

MARÇO

Sistema de Operações Logísticas Automatizadas (Sola) é 
apresentado na Fábrica Conceito da Fimec, entre 6 e 8, em 
Novo Hamburgo/RS.

Abicalçados apresenta Estudo Estratégico sobre o Mercado 
Francês nos polos calçadistas de Nova Serrana/MG, Fran-
ca/SP, Birigui/SP, São João Batista/SC, Novo Hamburgo/RS 
e Três Coroas/RS.

Nos dias 5 a 9, Brazilian Footwear promove showroom na 
Colômbia. Doze marcas participam da ação, que teve expo-

sições nas cidades de Cali e Medellin. Negócios in loco e 
alinhavados chegam a mais de US$ 970 mil. 

Entre 23 e 27, Brazilian Footwear promove mais uma edi-
ção do Fashion Bloggers, nesta oportunidade com a blo-
gueira norte-americana Tessa Barton. Evento acontece em 
São Paulo. 

ABRIL

No dia 12, Abicalçados promove mais uma edição do even-
to Análise de Cenários, com os economistas Marcos Lélis 
e André Cunha. Encontro acontece em Novo Hamburgo/
RS. No mesmo dia, entidade comemora a publicação do 
anexo da NR 12, que trata de segurança para máquinas de 
calçados. 

West Coast, Kildare e Usaflex lançam desafios para milha-
res de designers na plataforma Moda Co.

Também celebrando seus 35 anos de atuação, Abicalçados 
entrega 6ª edição do Prêmio Direções, em Novo Hambur-
go/RS. Evento acontece no dia 26.

MAIO

Brazilian Footwear realiza missão prospectiva no Reino 
Unido entre 7 e 12.

Durante o SICC, feira realizada entre 21 e 23, em Gramado/
RS, Brazilian Footwear elege sete mercados-alvo (Estados 
Unidos, França, Reino Unido, Arábia Saudita, China, Peru 
e Coreia do Sul) para o próximo convênio 2019/2020. Tam-
bém no SICC, Brazilian Footwear promove Projeto Com-

prador Vip e Projeto Imagem, o primeiro com comprador 
colombiano e o segundo com duas jornalistas dos Emira-
dos Árabes Unidos.

Abicalçados realiza workshops de capacitação com Viní-
cius Prado, Gustavo Campos e Andrey Cunha.

Comitiva de representantes de entidades setoriais, entre 
elas a Abicalçados, participa do Congresso Mundial do Cal-
çado, em Porto/Portugal, entre 14 e 18.

Paralisações dos caminhoneiros em todo o Brasil têm re-
flexo na atividade. Levantamento com associados aponta 
que 49% da força de trabalho da indústria calçadista che-
gou a ficar ociosa por conta do desabastecimento.

JUNHO

A Unisinos é palco para mais uma edição do SNIC, que, no 
dia 13, trouxe especialistas para falar sobre adaptação das 
marcas à era digital.

Os dias 6 a 8 marcam a 6ª edição da Missão Comercial Rús-
sia, da qual participam 11 empresas. Ação ocorreu no âm-
bito do Brazilian Footwear e gerou mais de US$ 2 milhões 
entre negócios efetivados e alinhavados.

Entre 16 e 19, Brazilian Footwear leva 46 marcas para par-
ticipar da feira italiana Expo Riva Schuh. Negócios alinha-
vados e efetivados no evento somam US$ 40 milhões.

Brazilian Footwear promove missão na França com 19 
marcas. Evento acontece entre 11 e 13.

Em evento realizado no dia 21, na sede da Abicalçados, é 
conhecida a equipe campeã do torneio empreendedor FF 
Enterprise, a Freeform. Segundo e terceiro lugares ficaram 
com Sauve e EVmas, respectivamente.

No dia 25, Abicalçados e Abrameq promovem evento sobre 
o anexo 10 da NR-12.

Moda Co divulga vencedores.

CONFIRA OS FATOS DE DESTAQUE DE 2018
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JULHO

Abicalçados participa da 50ª edição da Francal, em São 
Paulo/SP. No evento, através do Brazilian Footwear, foram 
promovidas edições do Projeto Comprador Vip, com com-
prador russo, e do Projeto Imagem, com oito jornalistas es-
trangeiros. Feira ocorreu de 16 a 19.

No dia 13, Abicalçados promove evento sobre ambiente po-
lítico com Renato Molling (deputado federal) e Ana Amélia 
Lemos (senadora).

Inaugurado hotsite da Vogue Brazilian Footwear: brazi-
lianfootwear.com/vogue.

A participação de 17 marcas na feira colombiana IFLS – 
entre 17 e 19 – gera US$ 8 milhões, somando negócios efe-
tivados e alinhavados.  Já a participação na Colombiamo-
da, entre 24 e 29, gera US$ 1,6 milhão. Nesta feira estiveram 
presentes 15 marcas. Ambas participações foram promovi-
das pelo Brazilian Footwear. 

ABNT publica norma que padroniza etiquetagem de com-
posição de calçados.

AGOSTO

CNI lança coalização empresarial para facilitação de co-
mércio internacional.

Abicalçados lança programa FF Captação de Recursos.

Brazilian Footwear promove participação de 17 marcas na 
FN Platform, nos Estados Unidos. Evento, ocorrido entre 
13 e 15, gerou US$ 4,6 milhões entre negócios efetivados e 
alinhavados. 

Promovida edição do Projeto Comprador Vip, que trouxe 
comprador do grupo de e-commerce norte-americano Re-
volve.com. Expectativas de negócios chegam a US$ 400 
mil. Iniciativa ocorreu no âmbito do Brazilian Footwear 
entre os dias 20 e 22.

Showroom de calçados na Colômbia gera mais de US$ 1 
milhão. Doze marcas participam da iniciativa do Brazilian 
Footwear nas cidades de Cali (27 e 28) e Bogotá (30 e 31).

Moda Co lança nova rodada de desafios para designers, desta 
vez com propostas do Future Footwear, Morena Rosa e Veleno.

SETEMBRO

Entidades setoriais promovem edição do FF Meeting, em 
Novo Hamburgo/RS, no dia 24.

No dia 25, Abicalçados promove edição do Análise de Ce-
nários, em Novo Hamburgo/RS. Evento teve palestras dos 
economistas Marcos Lélis e Priscila Linck.

No dia 27, entidade realiza rodada de negócios FF Exchan-
ge, em Novo Hamburgo/RS.

Feira italiana Micam Milano, ocorrida entre 16 e 19, gera 
US$ 37 milhões para 71 marcas participantes por meio do 
Brazilian Footwear.

Brazilian Footwear lança projeto para vender calçados na 
China, via crossborder e-commerce na plataforma B2C 
Little Red Book.

OUTUBRO

Brazilian Footwear promove edição do Projeto Comprador 
Vip com grupo do Reino Unido. Iniciativa acontece entre 1º 
e 4 de outubro.

Grupo Futuro da Abicalçados participa de uma série de vi-
sitas técnicas em empresas no Rio de Janeiro.

Casa Branca publica lei para redução de tarifas de importa-
ção de produtos não fabricados nos Estados Unidos, entre 
eles calçados. 

No dia 31, Abicalçados, IBB e Endutex promovem workshop 
Moda em Transformação, em Novo Hamburgo/RS.

NOVEMBRO

Entre os dias 12 e 21, Brazilian Footwear promove edição do 
Projeto Comprador Vip, nesta oportunidade com compra-
dores dos grupos dos Emirados Árabes Unidos e da Colôm-
bia. Além de agendas em fábricas gaúchas e de São Paulo, 
a iniciativa foi levada para a Zero Grau, em Gramado/RS. 

Conhecidos vencedores da edição 2 do Moda Co em 2018.

DEZEMBRO

Abicalçados promove MMX, ex-Maratona MUDE, em Ca-
noas/RS. Evento, ocorrido entre 7 e 8, conta com batalhas 
criativas de design e tecnologia (hackathon) e muito con-
teúdo de palestras, oficinas e exposições de startups. 

Abicalçados assina termo de cooperação com sindicatos 
das indústrias dos polos calçadistas.

Entidade calçadista lança versão em inglês de site insti-
tucional.

RETROSPECTIVA
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PROJETO COMPRADOR GERA MAIS 
DE US$ 100 MIL PARA CALÇADISTAS

VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR: A DIVERSIDADE DO CALÇADO 
BRASILEIRO NA MAIOR PLATAFORMA DE MODA DO MUNDO 

ITÁLIA RECEBE 44 MARCAS BRASILEIRAS BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE 
CALÇADO BRASILEIRO NA COLÔMBIA

BRAZILIAN FOOTWEAR

Está em circulação a última edição da Vo-
gue Brazilian Footwear, revista que reúne 
os principais lançamentos do setor calça-
dista para o Inverno 2019. O projeto realiza-
do em parceria entre a Vogue e o Brazilian 
Footwear, programa de incentivo à exporta-
ção de calçados brasileiros, promovido pela 
Abicalçados e a Apex-Brasil, contou com a 
participação de 63 marcas dos segmentos fe-
minino, masculino e infantil. A publicação é 
produzida em português, inglês e espanhol – 
os exemplares nas línguas estrangeiras se-
rão distribuídos nas principais plataformas 
comerciais do mundo, enquanto a versão 
em português circula junto à Vogue Brasil no 
mês de março. 

Nesta edição, a diversidade da indústria 
brasileira é o foco em matérias que abor-
dam o design e as inspirações das marcas 
para criarem produtos únicos. A pluralida-

de aparece também na seção Best-sellers, 
que apresenta as principais tendências 
para a estação mais fria do ano, como a 
bota slouch e os tênis chunky, ícones dos 
anos 1980 e 1990. Esses e outros estilos em 
alta aparecem, ainda, em dois editoriais de 
moda com curadoria da equipe da Vogue. 
Por fim, a seção Primeira fila, que a cada 
semestre retrata o perfil de executivos de 
empresas do setor, dessa vez conta com 
a história de Rudimar Dall’Onder, CEO da 
Grendene, companhia que participa da pu-
blicação com cinco marcas. 

A Vogue Brazilian Footwear está disponí-
vel também da versão digital, no endereço 
brazilianfootwear.com/vogue. Em formato 
de blog, a plataforma disponibiliza periodi-
camente os conteúdos produzidos para a pu-
blicação, além de materiais especiais, como 
entrevistas em vídeo e animações. 

O Brazilian Footwear viabilizará a participação de 44 marcas verde-amarelas na tradi-
cional feira italiana da cidade de Riva Del Garda, a Expo Riva Schuh, que acontece entre 
os dias 12 e 15 de janeiro. O evento comercial com foco no calçado gera expectativa de 
bons negócios. “Por ser a primeira feira internacional do semestre e muito voltada para os 
distribuidores da Europa e do Oriente Médio, a Expo Riva Schuh é uma ótima plataforma 
para as marcas testarem seus produtos”, explica a analista de Promoção Comercial da 
Abicalçados, Ruísa Scheffel. A edição do mesmo período, em janeiro de 2018, gerou US$ 4,1 
milhões em negociações in loco e US$ 21,8 milhões nos meses seguintes. Ruisa destaca, 
ainda, que a feira recebe muitos visitantes de países com um inverno mais ameno, com-
pradores importantes para a indústria brasileira.

Entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, 17 marcas brasileiras participam do Showroom Colôm-
bia, ação viabilizada pelo Brazilian Footwear, que passará por três cidades: Bogotá (28 e 29/1), Me-
dellín (30 e 31/1) e Cali (1/2). Em todas as cidades, as plataformas comerciais contarão com ações 
de promoção de imagem apoiadas pela embaixada brasileira no país. Em Bogotá, o showroom 
agregará um desfile, com modelos apresentando os calçados verde-amarelos. Medellín, por sua 
vez, receberá mais uma edição do Photocall, evento de relacionamento entre representantes da 
indústria calçadista brasileira e a imprensa local. Já em Cali, um coquetel para compradores fina-
lizará a jornada. 
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O Projeto Comprador Vip, realizado no âmbito 
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 Investimen-
tos (Apex-Brasil), deve gerar US$ 107 mil em 
negócios. A ação foi realizada entre os dias 12 
e 21 de novembro, com agendas em fábricas 
gaúchas e de São Paulo, além da participação 
na feira calçadista gramadense Zero Grau. 

A analista de Promoção Comercial da Abical-
çados, Paola Pontin, destacou que, embora no 
relatório conste US$ 107 mil em negócios ali-
nhavados durante a ação, o número deve ser 
maior, em função do potencial dos comprado-
res presentes - os colombianos Totto e Bata, 
e dos Emirados Árabes Unidos, o Chalhoub 
Group. “No relatório constam as estimativas 
para os próximos seis meses, mas o relacio-
namento encaminhado com a iniciativa pode 
gerar muitos frutos”, disse Paola.
 
Segundo a analista, o grupo Totto está presen-
te em 55 países, além da Colômbia, em mais 

de 700 estabelecimentos - sendo 320 fora 
daquele país. Já o grupo Bata trabalha com 
produtos de maior valor agregado, com preço 
médio de US$ 20 o par, e conta com 12 lojas na 
Colômbia. O Chalhoub, por sua vez, tem mais 
de 500 lojas e importa mais de US$ 1 milhão 

por ano, especialmente de grandes marcas 
francesas e italianas.

Receptividade
A compradora do grupo Bata, Daniela Aris-
tizabal, destacou a receptividade do projeto 

e a qualidade dos produtos brasileiros. “Já 
trabalhamos com o Brasil, mas queremos 
ampliar esse relacionamento. Fizemos pe-
didos de amostras de novos potenciais for-
necedores”, disse. Totto, uma das maiores 
redes de varejo da Colômbia, também saiu 
satisfeita da iniciativa. “Os produtos são 
muitos qualificados”, avaliou Andrés Parra, 
comprador da empresa. 

Atualmente trabalhando com apenas um for-
necedor brasileiro, o grupo Chalhoub também 
pretende ampliar o relacionamento com mar-
cas verde-amarelas. “Temos a intenção de 
iniciar um trabalho com mais fornecedores 
já para a próxima temporada”, adiantou Reda 
Keddaji, comprador da rede. 

Esta edição do Projeto Comprador Vip foi rea-
lizada em dois momentos. O primeiro contou 
com visitas do grupo árabe a 13 fábricas no 
Rio Grande do Sul e em São Paulo. No segun-
do momento, os colombianos participaram 
da feira Zero Grau, ocorrida em Gramado/RS 
entre 19 e 21 de novembro.
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Os dias 7 e 8 de dezembro foram 
intensos para o setor calçadista. 
Nesses dias, no ParkShoppingCa-
noas, em Canoas/RS, foi realizada a 
primeira edição da Maratona MMX, 
evolução da Maratona MUDE. Além 
de mais de 20 apresentações, com 
palestras, cases, painéis de debate 
e mostras, o evento destacou duas 
equipes vencedoras, da Batalha 
Criativa e do Hackathon.

Com um discurso engajado, social e 
ambientalmente, a equipe vencedo-
ra da Batalha Criativa é formada por 
Nicoli Bautitz, Bruna Vanessa Tei-
xeira, Luiz Fernando Lottermann 
Junior e Sadi Roque Teixeira. O 
grupo apresentou três protótipos de 
calçados femininos que, por meio 
de um aplicativo de smartphone, 
facilita a economia circular com a 
logística reversa. De acordo com a 
proposta de posicionamento social 
e ambiental, a equipe desenvolveu 
uma bota transparente (modelo 
Transparency), uma plataforma 
que pode ser customizada (mode-
lo Artsy) e uma bota que também 
é bolsa (modelo Metamorphose), 
ambas com o intuito de diminuir 
o consumismo. Quanto aos mate-
riais utilizados, estão contemplados 
couro curtido com taninos, cepa de 
madeira proveniente de refloresta-
mento, solado de borracha recicla-
da e tintas à base d´água. O projeto, 
segundo Nicoli, também busca res-
gatar o conforto, com uma melhor 
distribuição do peso corporal feito 
por meio de uma palmilha funcio-
nal. A equipe vencedora levou para 
casa uma premiação de R$ 12 mil e 
cursos individuais na WTF! School.

Composta por Fabiano Henrique 
Petry, Jonathan Pablo de Oliveira, 

Pedro Henrique Pires e Sérgio Ri-
cardo Oliveira de Andrade, a equipe 
vencedora do Hackathon da MMX 
apresentou um game embarcado 
em um tênis infantil. Com o objeti-
vo de combater o sedentarismo en-
tre os pequenos, o jogo consiste em 
instigar que a criança se exercite/
caminhe para que acumule moedas 
e consiga suprir as necessidades de 
um dinossauro virtual. O jogo é re-
alizado por meio de um dispositivo 
instalado no próprio calçado, ligado 
a um aplicativo no smartphone. A 
equipe já tem planos definidos para 
os R$ 12 mil ganhos na competição: 
no caso de comercialização do pro-
jeto, investir na melhoria do protóti-
po. Assim como a equipe da batalha 
de Design, o grupo recebeu cursos 
individuais na WTF! School.

Conteúdo
Ao longo dos dois dias de Maratona 
MMX, um público de mais de 500 
pessoas, entre empresários e estu-
dantes de moda, design e tecnolo-
gias, foi brindado com mais de 20 
apresentações e mostras sobre os 
temas que farão o futuro do calçado.

O primeiro dia de apresentações 
abriu com Giane Brocco, especia-
lista em Biomimética, que trouxe 
o tema da inspiração na natureza 
para a criação de produtos inovado-
res. Segundo ela, as principais mar-
cas do mundo já estão olhando com 
mais atenção para a ciência, sendo 
que até 2030 a biomimética deve 
movimentar mais de US$ 1,6 trilhão 
em produtos “bio inspirados”. “O pla-
neta é um imenso laboratório, e as 
pessoas e empresas estão se dando 
conta disso. Precisamos nos reco-
nectar, em todos os sentidos, com 
a natureza”, destacou. Giane tam-

bém apresentou cases do mundo 
da moda, como o sapato inspirado 
no crânio de um pássaro, a sola fei-
ta com fibras do côco como forma 
de obter maior resistência, as ves-
timentas feitas por bactérias – que 
desenvolvem o crescimento do te-
cido, entre outros produtos.

A segunda palestra do dia foi de 
Lisieux Pereira, embaixadora do 
movimento Fashion Revolution na 
Universidade Feevale. Ao destacar 
a importância crescente da ética, 
transparência e sustentabilidade 
na moda, ela citou o caso do desa-
bamento do prédio da Rana Plaza, 
em Bangladesh, que matou mais 
de mil pessoas que trabalhavam 
em condições insalubres e sob ris-
co, em 2013. “Hoje, as pessoas estão 
mais preocupadas com as condi-
ções de trabalho de quem produz 
seus bens. Então é importante que 
as marcas estejam atentas a isso e 
comuniquem com transparência as 
suas ações para o mercado”, disse, 
ligando o fato ao crescimento dos 
brechós e ao consumo consciente 
frente aos apelos do fast fashion.

Na sequência, o renomado estilista 
Vitorino Campos falou sobre pro-
cesso criativo à frente da marca 
Animale. Segundo ele, é importante 
que a criação esteja conectada às 
necessidades do mercado de con-
sumo. “Precisamos cruzar com o 
business para entender o que o con-
sumidor está pedindo. Antigamen-
te, a moda ditava as regras, hoje 
não”, ressaltou, reforçando a impor-
tância do trabalho colaborativo.

A penúltima palestra do primeiro 
dia ficou a cargo do professor Edu-
ardo Zilles Borba, que falou sobre re-
alidade virtual e aumentada, e como 
elas podem auxiliar as empresas na 
construção de experiências multis-
sensoriais. Borba ressaltou que as fer-
ramentas estão em franca expansão 
e que até 2020 devem movimentar 
mais de US$ 150 milhões por ano (em 
2017 movimentou US$ 20 milhões).

Alexandra Farah, colunista de Tec-

nologia da Vogue Brasil, falou na se-
quência sobre o impacto da transfor-
mação digital no mundo da moda, 
especialmente no que diz respeito 
aos Wearables (tecnologia vestível). 
Para a jornalista, existe uma per-
cepção do consumidor de que as 
roupas precisam ter funcionalidade, 
serem mais inteligentes no sentido 
de auxiliar a vida humana. “As peças 
também precisam trazer susten-
tabilidade, que é uma exigência do 
mercado. Não existe inovação sem 
sustentabilidade e a moda precisa 
estar atenta a isso”, frisou.

O primeiro dia de MMX contou ain-
da com apresentações dos cases da 
Amuleto de Pano, de Vitória Cuervo 
(moda inclusiva), da Roupa Livre, do 
Ponto Firme e da Realidade virtual 
na prática (PlanXp), além de um pai-
nel que discutiu moda sem gênero.

Dia dois
O segundo dia de MMX começou 
com a apresentação da professo-
ra e pesquisadora Camila Luconi 
Viana, que trouxe o tema Sistema 
B, mecanismo de certificação de 
boas práticas ambientais presente 
em 10 países da América Latina e 
que já acreditou 340 empresas que, 
juntas, geram mais de US$ 3 bilhões 
por ano. Camila ressaltou que existe 
uma preocupação cada vez maior 
com a sustentabilidade, desde as-
pectos de produção até o descarte 
e o consumo desenfreado. “Há 10 
anos ninguém dava tanto valor 
para a sustentabilidade. Hoje é uma 
realidade, especialmente impulsio-
nada pela geração dos chamados 
millennials, que já são 50% da força 
laboral no planeta”, apontou.

Dando sequência ao tema ligado à 
sustentabilidade, o professor Fabia-
no Nunes abordou Logística Rever-
sa, trazendo cases como o de uma 
grande empresa que logrou uma 
redução de 94% dos custos com ar-
mazenamento de resíduos somen-
te adotando sistemas de logística 
reversa para controle de estoques 
e de simbiose industrial para o des-
carte de materiais. “Ou seja, existem 

ganhos ambientais e também eco-
nômicos”, disse.

O diretor de Desenvolvimento de 
Negócios da Universal Robots, De-
nis Pineda, foi o terceiro palestran-
te do dia. Ele tratou do tema Robôs 
colaborativos, ressaltando que 
existe uma necessidade urgente 
de se cortar custos com a manufa-
tura e, ao mesmo tempo, melhorar 
a qualidade dos empregos. Para o 
especialista, existe um crescimen-
to do uso de robôs na manufatura, 
especialmente nos países mais de-
senvolvidos. “Há uma previsão de 
crescimento de 50% desse mercado 
até 2021”, apontou, ressaltando que 
isso significa um aumento de co-
mercialização de 5 mil robôs (hoje) 
para 50 mil por ano. “O uso dos ro-
bôs colaborativos, que trabalham 
em sinergia com o ser humano, está 
crescendo mais do que o uso da ro-
bótica convencional, por motivos 
de custos, espaços físicos e funcio-
nalidades”, informou.

A última palestra da MMX foi do 
diretor comercial da Farfetch, Alan 
Pierre, que discorreu sobre o case 
da plataforma de market place de 
luxo. Entregando em mais de 190 
países e com mais de 200 mil pro-
dutos disponíveis (de 2,8 mil mar-
cas), o site registra 55 mil clientes 
mensais. Pierre listou algumas 
vantagens do modelo de negócios, 
tanto para a empresa como para os 
varejistas que integram a platafor-
ma comercial on-line. “Por outro 
lado, no Brasil enfrentamos alguns 
problemas, como barreiras alfan-
degárias e a cultura de compra no 
exterior, in loco”, comentou.

O segundo dia contou também 
com a apresentação dos cases da 
Insecta Shoes, da Revoada e do 
Galpão Makers, além do painel 
sobre transformação digital com 
Arezzo e Gerdau.  

Mostras
A MMX trouxe a tecnologia na prá-
tica com exposições de startups 
de destaque na área: Criativando, 
James Tip, BringUP, Kiskadi, Pix 
Force, Sentimonitor, Sirros IOT e 
Easypro Tecnologia, que tiveram a 
oportunidade de realizar pitchs du-
rante os intervalos dos conteúdos. 
Outra exposição de destaque foi a 
realizada em parceria com o Museu 
Nacional do Calçado, da Universi-
dade Feevale, que contou a história 
de um século (desde 1900) da moda 
calçadista mundial. 

O evento teve os patrocínios do 
ParkShopping Canoas, Couromo-
da, Francal e Colorgraf; parcerias da 
Grow+ Aceleradora de Startups, iTin-
vent, Koralle, PlanXP e Ishop Tecno-
logia; e apoio de Sebrae e CNPQ.

MMX: DESIGN DE EXPERIÊNCIA E 
GAMIFICAÇÃO SÃO DESTAQUES

ABI NOTÍCIAS

Equipe vencedora do Hackthon apresentou game embarcado em tênis infantil

Batalha Criativa destacou consumo de experiência com três protótipos de calçados
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CALÇADISTAS MAIS OTIMISTAS PARA 2019

ABICALÇADOS FIRMA 
TERMO DE COOPERAÇÃO 
COM SINDICATOS  

ABI NOTÍCIAS

Os dados mais recentes de pro-
dução, e varejo de calçados trou-
xeram um pouco mais de otimis-
mo para os empresários do setor. 
Conforme dados mais recentes 
do IBGE, a produção aumentou 
consecutivamente nos meses 
de setembro, outubro e novem-
bro (+5,2%, +7% e +6,4) em rela-
ção aos meses correspondentes 
de 2017. Por outro lado, devido 
a quedas acumuladas, especial-
mente no primeiro semestre de 
2018, nos 11 meses persistiu um 
revés de 1,6%. Já o varejo do se-
tor vem crescendo desde agosto, 
tendo fechado outubro com in-
cremento de 4,1% em relação ao 
mês dez de 2018. Assim como a 
produção, o acumulado foi pre-
judicado pela primeira parte do 
ano, fechando em queda de 2,3% 
no comparativo. 

O presidente-executivo da Abical-
çados, Heitor Klein, destaca que a 

recuperação dos últimos meses, 
somada à retomada da confian-
ça tanto do empresário como do 
consumidor, podem dar um im-
pulso nos resultados de 2019. 

Legado
Para Klein, o momento compli-
cado para a indústria calçadis-
ta nacional deixou um legado 
importante. “Tivemos dois anos 
complicadíssimos, com que-
das importantes na demanda 
interna – que absorve 85% da 
produção – e no exterior. Por 
outro lado, não percebemos um 
movimento significativo de fe-
chamentos de fábricas, o que 
apontou para a saúde do setor. 
As empresas, aos poucos, vão 
percebendo a importância de se 
investir em práticas de inovação 
em gestão e produtos. Espera-
mos que esse movimento de 
mudança de mentalidade con-
tinue, mesmo com um melhor 

ambiente a partir de 2019”, co-
menta o executivo.

Próximo ano
O dirigente acredita que em 2019 
deve seguir em curso a recupera-
ção verificada nos últimos meses 
do ano passado. “E acredito que 
essa retomada possa vir, especial-
mente, do mercado externo”, proje-
ta. Para Klein, a demanda domés-
tica deve permanecer estável, com 
pequeno crescimento nos dois 
primeiros trimestres de 2019, com 
crescimento mais substancial a 
partir do terceiro. “Já no exterior, 
podemos ser beneficiados de al-
guma forma pela guerra comercial 
travada entre Estados Unidos e 
China”, diz. Segundo ele, os norte-
-americanos, que representam o 
maior mercado internacional para 
o calçado verde-amarelo, podem 
aumentar as importações dos pro-
dutos brasileiros em substituição 
aos asiáticos. 

Com o objetivo de aumen-
tar ainda mais a integração 
do setor calçadista em ní-
vel nacional, a Abicalçados 
firmou, durante a realiza-
ção da Maratona MMX, em 
Canoas/RS (dia 7/12), um 
termo de cooperação com 
14 sindicatos de indústrias 
de calçados do Brasil. Es-
tavam representadas, as 
entidades dos polos calça-
distas do Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Bahia.

Conforme o documento, os 
sindicatos tornam-se, auto-
maticamente, associados à 
Abicalçados, sem custos de 
mensalidades, com consul-
torias, eventos, mentorias, 
entre outros serviços dis-
poníveis. Segundo o presi-
dente-executivo da associa-
ção nacional, Heitor Klein, 

o objetivo é atuar de forma 
conjunta e cooperativa pelo 
desenvolvimento da indús-
tria de calçados no País. “Atu-
ando de forma coordenada, a 
luta por melhores condições 
de produção é facilitada. De 
acordo com o termo, tanto a 
Abicalçados como os sindi-
catos assumem o compro-
misso de realizar eventos 
em conjunto e trabalhar de 
modo cooperativo para le-
vantamento de informações 
e pleitos. Em um país de di-
mensões continentais, como 
o nosso, é importante ter 
braços em todas as regiões”, 
conta o executivo.
 
Criada em 1983, a Abical-
çados possui quase 200 
empresas associadas que 
representam mais de 70% 
da produção nacional de 

calçados (de 909 milhões de 
pares em 2017).

Assinaram o termo, que 
permanece disponível para 
todos os sindicatos das 
indústrias calçadistas do 
Brasil, mediante avaliação, 
o Sicergs (Sindicato das In-
dústrias de Calçados do Rio 
Grande do Sul), Sindicato 
das Indústrias de Calçados 
de Campo Bom, Sindicato 
das Indústrias de Calçados 
de Três Coroas, Sindigreji-
nha (Sindicato das Indús-
trias de Calçados de Igreji-
nha), Sicev (Sindicato das 
Indústrias de Calçados de 
Estância Velha), Sindicato 
das Indústrias de Calçados 
de Farroupilha, Sindicap 
(Sindicato das Indústrias de 
Calçados de Parobé), Sindi-
cato das Indústrias de Calça-
dos de Dois Irmãos, Sindijau 
(Sindicato das Indústrias de 
Calçados de Jaú), Sindifran-
ca (Sindicato das Indústrias 
de Calçados de Franca), Sin-
bi (Sindicato das Indústrias 
de Calçados e Vestuário 
de Birigui), Sindicalçados 
(Sindicato das Indústrias de 
Calçados de Minas Gerais), 
Sindicato das Indústrias de 
Calçados da Bahia e Sindi-
cato das Indústrias de Cal-
çados de Fortaleza.

COMPLETANDO 15 ANOS, 
A MERKATOR COMEMORA 
O SUCESSO DA ZERO GRAU

“Trezentos expositores guerreiros”. Desta for-
ma, a diretora de Relacionamento com Mer-
cado da Merkator, Roberta Pletsch, resume a 
edição 2018 da Zero Grau, feira ocorrida entre 
19 e 21 de novembro, em Gramado/RS, com 
mais de 14 mil visitantes técnicos, sendo 
cinco mil desses lojistas dos principais mer-
cados brasileiros. Segundo ela, em ambiente 
econômico complicado, as empresas aposta-
ram — certo — suas fichas no evento. 

Para o diretor da Merkator, Frederico Pletsch, 
existe uma retomada de confiança visível 
nos corredores do Serra Park, o que se refle-
tiu em negociações tanto de calçados para a 
pronta entrega (alto verão) como de lança-
mentos de outono-inverno. “Existe uma de-
manda reprimida. Deve indicar uma retoma-
da do varejo para 2019”, avalia o empresário, 
que trata como indicativo para o sucesso da 
mostra gaúcha a procura para contratação 
de espaços na 40 graus, feira também pro-
movida pela Merkator, que nesta oportunida-
de ocorrerá em João Pessoa/PB entre 4 e 6 

de fevereiro de 2019. “As empresas estavam 
aguardando a Zero Grau. Como perceberam 
o ambiente favorável, já marcaram presença 
na próxima feira”, acrescenta Pletsch. 

Internacionalização
Entre os mais de 14 mil visitantes, chamou 
a atenção a presença de 200 importadores, 
maior número já registrado na feira gaúcha. 
A maior parte deles era proveniente do Equa-
dor e Bolívia. 

A Abicalçados foi parceira do evento, tra-
zendo compradores dos grupos colombiano 
Bata e Totto (leia matéria na página 6). A ini-
ciativa foi viabilizada por meio do Brazilian 
Footwear, programa mantido pela entidade 
em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil). 

A próxima Zero Grau acontece entre os dias 
18 e 20 de novembro de 2019, também no Ser-
ra Park, em Gramado/RS. 

NÚMERO DE EMPRESAS: 
7 MIL

EMPREGOS DIRETOS: 
CERCA DE 300 MIL POSTOS

PRODUÇÃO: 
909 MILHÕES DE PARES  
(4º MAIOR PRODUTOR DO MUNDO)

FATURAMENTO (PREÇO DE PRODUÇÃO):  
R$ 21,6 BILHÕES

EXPORTAÇÕES:  
127 MILHÕES DE PARES PARA MAIS DE 
150 DESTINOS

INDÚSTRIA DE 
CALÇADOS NO BRASIL
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MODA CO RECONHECE SEUS VENCEDORES

ABI NOTÍCIAS

Dois meses após seu lançamento, a segun-
da rodada de desafios da plataforma digital 
de cocriação Moda Co 2018, da Abicalçados, 
tem seus vencedores. No total, foram distri-
buídos $ 7,5 mil em premiações e ingressos 
para o Campus Party Brasil 2019, evento que 
acontece em fevereiro, em São Paulo/SP. 

O gestor de Projetos da Abicalçados,  Cris-
tian Schlindwein, destaca que foram rece-
bidas mais de 60 propostas para os desafios 
lançados pela própria entidade (wearables, 
ou tecnologia vestível), e pelas marcas Mo-
rena Rosa e Veleno. 

Projeto
Lançado em 2015, o projeto já teve quatro 
edições, com desafios lançados por marcas 
como Piccadilly, Bibi, Pampili, Kidy, Zaxy, 
Grendene Kids, Werner, Usthemp, Perlatto, 
Plugt, Usaflex, West Coast, Kildare, Morena 
Rosa e Veleno. 

Nesta edição, a novidade foi o desafio pro-
posto no âmbito do Future Footwear, progra-
ma realizado pela Abicalçados e entidades 
do setor que tem como proposta a criação 
de bases para o desenvolvimento de novos 
produtos, novos processos e novos mode-
los de negócios para a indústria calçadista. 
O desafio foi para a construção de calçados 

que levassem em consideração o conceito 
de wearables.

Inédita no setor calçadista, a plataforma Moda 
Co funciona totalmente on-line. No site www.
modaco.cc, os mais de dois mil designers ca-
dastrados têm acesso aos desafios propostos 
por cada empresa e postam suas respostas. 

A quarta edição do projeto contou com três 
desafios e premiou dois participantes em 
cada um deles, nas categorias Empresa — em 
que o melhor desenvolvimento é seleciona-
do pela própria proponente — e Comunidade 
— em que o melhor trabalho é aclamado por 
meio de votação dos designers cadastrados 
na plataforma. 

O desafio proposto pela Abicalçados, na ca-
tegoria Empresa, reconheceu o vencedor 
com R$ 2,5 mil e ingresso para o Campus 
Party Brasil. Já o melhor trabalho da cate-
goria Comunidade recebeu ingresso para o 
evento paulista.  Os desafios propostos pelas 
calçadistas Morena Rosa e Veleno premia-
ram, na categoria Empresa, com R$ 1,8 mil, 
e na Comunidade com R$ 700.

A iniciativa Moda Co 2018 teve o patrocínio da 
Endutex, fornecedora de componentes para o 
setor calçadista sediada em Três Coroas/RS. 

1) FUTURE FOOTWEAR (WEARABLES)
a) Abicalçados
Projeto Delphos, por Ximena Alejandra 
Flechas: o calçado utiliza o design avança-
do para suprir necessidades específicas da 
terceira idade

b) Comunidade
Tênis Owl, por Rolita Caetano: produto 
integrado com GPS de bateria recarregável 
com autonomia de 12 horas 

2) VELENO
a)  Empresa 
Femme Fatale, por Maicon Ricardo de 
Matos

b) Comunidade
Serpentário, por Rafael Rodovalho

3) MORENA ROSA
a) Empresa
Macramê, por Maicon Ricardo de Matos

b) Comunidade
Conectando o abstrato, por Amanda Stoppa

PROJETOS 

ABICALÇADOS ESTARÁ 
NA FIMEC 2019

No último dia 28 de novembro, a Fenac e as en-
tidades parceiras da Fimec promoveram uma 
coletiva de imprensa para apresentar as ações 
da próxima edição.  Da produção à logística, a 
feira é o local onde a indústria cria negócios e 
apresenta novidades em couros e peles, produ-
tos químicos, componentes, máquinas, equi-
pamentos e tecnologias para atender aos visi-
tantes de todo o setor calçadista. Na condição 
de maior feira do setor na América Latina, em 
sua última edição, a Fimec reuniu mais de 500 
expositores e um público profissional e qualifi-
cado de mais de 37 países.

Durante a coletiva, o diretor-executivo da Fe-
nac, Mauro de Paula, destacou que a Fimec 
representa toda a força do mercado courei-
ro-calçadista. 

A Abicalçados participa da mostra com a 
apresentação do Sola, na Fábrica Conceito. Na 
oportunidade, o consultor Igor Hoelscher irá 
demonstrar, na prática, o controle dos proces-
sos logísticos de maneira automatizada por 
meio de leituras de código de barras e RFID. 

A 43ª edição acontecerá de 26 a 28 de feverei-
ro de 2019 nos pavilhões da Fenac, em Novo 
Hamburgo/RS. Mais informações sobre a pro-
gramação da Fimec no site www.fimec.com.br.
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CALÇADISTAS ENTREGAM DEMANDAS 
PARA O PRÓXIMO GOVERNO

ACORDO PARA 
LOGÍSTICA REVERSA 
DE EMBALAGENS

ABI NOTÍCIAS

Não é novidade que a indústria de manufa-
tura nacional, em especial a mais intensiva 
em mão de obra, caso da calçadista, passa 
por grandes dificuldades competitivas. É 
com o objetivo de melhorar o ambiente de 
negócios, com maior segurança jurídica, di-
minuir a carga tributária e melhorar a infra-
estrutura logística que a Abicalçados levou 
pleitos ao próximo governo eleito. O docu-
mento foi encaminhado via senador eleito 
Luis Carlos Heinze.

No documento é colocada a importância da 
indústria calçadista para a economia bra-
sileira, especialmente no que diz respeito 
à geração de emprego e renda. Atualmente 
são cerca de 7 mil indústrias, a maior parte 
de pequeno porte, que geram 300 mil postos 
diretos. Somando a cadeia de fornecimento, 
esse número passa de 500 mil postos. 

Entre as medidas listadas no documento 
estão o comprometimento com um ajuste 
fiscal robusto, que resgate a capacidade de 
investimento por parte da iniciativa priva-
da. “Precisamos de um ajuste nas contas 
públicas, mas, sobretudo uma otimização 
do uso de recursos do próprio Governo. Para 
isso, reformas como a da Previdência são 
necessárias. Para impulsionar a competi-
tividade das empresas, se faz urgente uma 
reforma tributária que, além de diminuir a 
burocracia, também reduza a carga sobre o 
setor produtivo”, ressalta o presidente-exe-
cutivo da Abicalçados, Heitor Klein. 

O documento encaminhado traz ainda a 
necessidade de uma maior flexibilização da 
legislação ambiental com vistas à susten-
tabilidade econômica. “Não somos contra 
a existência de uma legislação ambiental, 
mas existem alguns exageros e encargos 
desnecessários, além de prazos demasiada-
mente longos e que engessam a atividade 

produtiva, especialmente no que se refere a 
novos investimentos”, acrescenta. 

No comércio exterior, a demanda é por 
maior segurança jurídica e pelo restabele-
cimento do Reintegra nas alíquotas origi-
nais do programa (de 2012), de 3% a 5%. “Em 
junho de 2018 tivemos a súbita redução da 
alíquota de restituição do programa – que 
devolve parte de resíduos tributárias nas 
exportações por meio de créditos no PIS/
Cofins -, de 2% para 0,1%. Foi de um dia para 
o outro. A medida do governo prejudicou, e 
muito, os calçadistas que já haviam fechado 
seus valores para exportação”, avalia Klein, 
para quem o ambiente de negócios exige re-
gras claras e duradouras. “Em caso de alte-
ração, é preciso ter um prazo razoável para 
adaptação, o que não existiu”, conta. “Além 
disso, a alíquota de 0,1%, nem de perto, res-
titui o prejuízo da indústria com os tributos 
em cascata. Não podemos mais exportar 
impostos”, lamenta.

Ainda no contexto do comércio internacio-

nal, a Abicalçados chama atenção para que 
a abertura comercial, com redução ou elimi-
nação das tarifas de importação, ocorra de 
forma gradual e sincronizada à diminuição 
do Custo Brasil, de forma a dar melhores 
condições de competitividade para a indús-
tria nacional. “Não somos contra o livre o 
mercado, mas é preciso ter equidade para a 
concorrência leal e não predatória”, justifica 
o executivo. 

Nos últimos dez anos, as exportações de cal-
çados despencaram de US$ 1,7 bilhão para 
US$ 976 milhões no último ano. “É um nível 
semelhante ao da década de 1990. Apesar 
disto, graças aos esforços de promoção de 
imagem e comercial realizados pelas em-
presas no exterior, o nosso calçado é aceito 
e reconhecido no mercado internacional”, 
comenta Klein.  Ainda no comparativo da 
última década, o número de empresas na 
atividade caiu de 8 mil para 7 mil, o que teve 
reflexo no nível de emprego na atividade. 
Em 2007, o setor gerava aproximadamente 
20 mil postos a mais do que no último ano.  

A Abicalçados terminou 2018 com uma boa 
notícia para o setor calçadista nacional. Du-
rante todo o ano, a entidade trabalhou, atra-
vés de sua Assessoria Jurídica, com o apoio 
do advogado Elias da Silveira Neto e um gru-
po técnico formado por grandes empresas 
da atividade — Grendene, Beira Rio, Arezzo e 
Grupo Dass — em um Sistema de Logística 
Reversa (SRL) para embalagens de calçados. 

A coordenadora da Assessoria Jurídica da 
entidade, Suély Muhl, conta que o caso re-
mete à Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), que exige a aplicação de um sistema 
para logística reversa de embalagens. A par-
tir da exigência legal, a entidade calçadista 
passou a trabalhar na elaboração de um pro-
jeto acordado com o Ministério Público do 
Estado do Mato Grosso do Sul dentro de um 
Termo de Cooperação Ambiental (TCA). A 
advogada recorda que o termo foi resultado 
de um inquérito instaurado pela Promotoria 
de Justiça da Comarca de Campo Grande/
MS, que foi arquivado em função do compro-
misso assinado junto à Abicalçados enquan-
to representante do setor calçadista nacio-
nal. “Com isso, estamos desenvolvendo um 
sistema de logística reversa próprio para as 
embalagens do setor calçadista, com as pe-
culiaridades que este possui frente a outros 
segmentos industriais”, justifica. 

O projeto, apresentado para o MPE/MS em 
dezembro, prevê parcerias com cooperativas 
de catadores e assemelhados, programa de 
estímulo a não geração e redução de resíduos, 
programa de estímulo à utilização de embala-
gens recicladas, pontos de entrega voluntária 
(PVEs) e educação ambiental.  “No ato da assi-
natura do TCA firmado, a Abicalçados adicio-
nou anexo com a relação das suas empresas 
associadas, que ficam automaticamente co-
bertas pelo acordo”, informa Suély, ressaltan-
do que as mesmas têm até o dia 31 de março 
de 2019 para a adesão. Mais informações com 
suely@abicalcados.com.br. 

ABICALÇADOS ABRE INSCRIÇÕES 
PARA O PRÊMIO DIREÇÕES
A Abicalçados abriu inscrições para a 7ª edição do Prêmio 
Direções. Consolidado no mercado, a premiação busca esti-
mular empresas do segmento por meio de referências po-
sitivas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas 
no site www.premiodirecoes.com.br, e se estendem até o 
próximo dia 1º de março. 

Nesta edição, o Prêmio Direções irá premiar duas empresas 
por categoria – Gestão Industrial, Marketing, Internacionali-
zação, Design e Sustentabilidade - , uma de micro e pequeno 
portes e outra e médio e grandes portes. A premiação tam-
bém destaca o jornalista com a melhor matéria sobre o setor 
calçadista escrita ao longo de 2018.

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, 
ressalta que o Prêmio Direções vem cumprindo a missão de 
gerar referências positivas para o setor calçadista nacional. 

“Em tempos de mudanças cada vez mais constantes e rápi-
das, especialmente no que diz respeito ao comportamento 
do consumidor, é preciso estar atento aos processos mais 

inovadores. O Prêmio surge para auxiliar empresas por 
meio de referências positivas que possam nortea-las em 
busca de maior competitividade”, comenta. 

As empresas inscritas e que sejam associadas à Abicalça-
dos recebem, como benefício, a redação do case, serviço 
que será contratado pela entidade calçadista. 

Premiação
Os vencedores, além do troféu do Prêmio Direções, recebe-
rão divulgação nos canais de comunicação da Abicalçados 
e também em eventos realizados pela entidade ao longo de 
2019.  O evento de reconhecimento aos ganhadores será re-
alizado no dia 25 de abril, no Espaço TAO, em Novo Ham-
burgo/RS.
Mais informações, regulamento, roteiros para redação de 
cases e inscrições no site www.premiodirecoes.com.br. 



ABINFORMA - JANEIRO 2019
- 11 -

francal2019_an_abinforma_255x175_dez18.pdf   1   12/10/18   10:24

BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS CAÍRAM MAIS DE 10% EM 2018
Acumulando quedas ao longo de quase todos 
os meses do ano – o único com resultado 
positivo foi abril no comparativo com mês 
correspondente, as exportações de calçados 
despencaram em 2018. Conforme dados ela-
borados pela Abicalçados, foram embarca-
dos 113,47 milhões de pares por US$ 976 mi-
lhões, queda de 10,8% em volume e de 10,5% 
em valores no comparativo com 2017. 

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, destaca que as bruscas oscila-
ções cambiais, provocadas sobretudo pelas 
incertezas políticas de um período eleitoral 
prejudicaram os embarques ao longo do ano. 

“A partir deste ano, porém, com um ambiente 
mais seguro para os agentes de exportação, 
devemos obter incrementos”, projeta. 
O principal destino de 2018 foi os Estados 
Unidos, para onde foram enviados 10,76 mi-
lhões de pares que geraram US$ 166,78 mi-
lhões, quedas de 5% em pares e de 12,2% em 
dólares em relação a 2017. O segundo com-
prador estrangeiro foi a Argentina, que im-
portou 11,8 milhões de pares verde-amarelos, 
pelos quais foram pagos US$ 139,38 milhões, 
incremento de 2% em volume e queda de 
5,2% em receita no comparativo com o ano 
anterior. O terceiro importador de calçados 
brasileiros foi a França, para onde foram em-

barcados 7,34 milhões de pares que geraram 
US$ 57 milhões, incremento de 5,7% em vo-
lume e queda de 2,5% em dólares na relação 
com 2017. 

Importações tiveram alta
Já as importações de calçados fizeram movi-
mento inverso. Em 2018, entraram no Brasil 
26,6 milhões de pares, pelos quais foram pa-
gos US$ 347,55 milhões, incrementos de 11,8% 
em volume e de 2,2% em receita ante 2017. 

As principais origens foram os países asiáti-
cos. No período, o Brasil importou 12 milhões 
de pares por US$ 192,48 milhões do Vietnã, 

altas de 11,8% e de 2,7%, respectivamente, na 
relação com 2017. Da Indonésia, segunda ori-
gem, partiram 4,4 milhões de pares por US$ 
65,36 milhões, alta de 3% em volume e queda 
de 0,5% em receita em relação ao ano ante-
rior. A terceira origem do calçado importado 
foi a China, de onde foram embarcados 7,4 
milhões de pares por US$ 36 milhões, incre-
mentos de 32,3% e de 15,7%, respectivamente, 
em relação ao ano anterior. 

Em partes de calçados as importações tam-
bém registraram incremento, de 16,5%, che-
gando a 12 milhões. As principais origens 
foram China, Paraguai e Vietnã. 

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

RS 

TOTAL

RIO GRANDE DO SUL CECEARÁ SP SÃO PAULO

JAN - DEZ 2017: US$ 451 milhões 
JAN - DEZ 2018: US$ 428 milhões 

JAN - DEZ 2017: US$ 1,09 bilhão JAN - DEZ 2018: US$ 976 milhões 

VARIAÇÃO:  -5,2%

JAN - DEZ 2017: US$ 288,8 milhões 
JAN - DEZ 2018: US$ 248,8 milhões 

VARIAÇÃO:  -13,9%

JAN - DEZ 2017: US$ 113,5 milhões 
JAN - DEZ 2018: US$ 103,7 milhões 

VARIAÇÃO:  -8,6%

VARIAÇÃO:  -10,5%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - DEZ 2017: US$ 187,4 milhões
JAN - DEZ 2018: US$ 192,48 milhões

VARIAÇÃO:  2,7%

JAN - DEZ 2017: US$ 65,67 milhões
JAN - DEZ 2018: US$ 65,36 milhões

VARIAÇÃO:  -0,5%

JAN - DEZ 2017: US$  31,18 milhões
JAN - DEZ 2018: US$ 36 milhões

VARIAÇÃO:  15,7%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do períodoTOTAL JAN - DEZ 2017:  US$ 340 milhões JAN - DEZ 2018: US$ 347,55 milhões
 

VARIAÇÃO:  2,2%



ABINFORMA - JANEIRO 2019
- 12 -

ENTREVISTA

INOVAÇÃO É PALAVRA DE ORDEM NA BIBI
Com 45 anos de Bibi, o empresário Marlin 
Kohlrausch, prepara-se para deixar a presi-
dência da empresa e passar o bastão para sua 
herdeira Andrea Kohlrausch. Nesta entrevista 
exclusiva ao Abinforma, o executivo fala so-
bre os desafios passados e futuros, bem como 
a importância de ser a primeira indústria de 
calçados a receber certificação máxima em 
sustentabilidade pelo Programa Origem Sus-
tentável, em evento que será realizado duran-
te o Inspiramais, em São Paulo/SP, no próximo 
dia 15 de janeiro. 

Abinforma - Conte um pouco da sua trajetória 
como empreendedor
Marlin Kohlrausch - Estou há 45 anos na em-
presa, sendo que 30 anos foram como presi-
dente de Calçados Bibi. Assumi a empresa 
em um período conturbado, já que as finanças 
não iam bem e o momento não era favorável. 
Com muito empenho, fizemos uma reestrutu-
ração e, desde então, com uma equipe engaja-
da conseguimos melhorar os resultados e ter 
novas conquistas. Produzimos dois milhões 
de calçados por ano que são vendidos nas 
111 franquias da rede, em mais de 3 mil lojas 
multimarcas no Brasil e em nosso canal de 
e-commerce. Também investimos fortemen-
te na exportação dos produtos com marca e 
design próprio, para mais de 70 países, nos 
cinco continentes. 

Abinforma - Quais eram os principais desa-
fios quando entraste na empresa há 45 anos? 

Como a empresa, em um mercado extrema-
mente competitivo e consideravelmente 
menor naquela época, conseguiu se tornar o 
que é hoje a Bibi? Quais foram as estratégias 
utilizadas?
Kohlrausch  - Quando assumi a Bibi, a em-
presa estava com dívidas e os negócios não 
estavam indo bem. Éramos 10 sócios com 
opiniões e visões de futuro completamente 
diferentes. Dessa forma, um grupo liderado 
por mim e pelo meu sogro e fundador da Bibi, 
Eloy Schweitzer, achava melhor focar apenas 
na fabricação e comercialização de calçados 
e acessórios para crianças, com alto valor 
agregado. Compramos a parte dos sócios e 
começamos a reescrever a história. Antes, 
levávamos 15 dias para fazer um par de calça-
do. Com o aprimoramento da fabricação, hoje 
levamos apenas cinco. A segunda mudança 
foi investir em qualidade para poder vender 
com maior valor agregado. Contratamos um 
ortopedista para supervisionar a área de pes-
quisa e a matéria-prima sintética foi quase 
toda substituída por fibras naturais. Hoje, in-
vestimos constantemente em inovação, res-
peitamos as normas para fabricação de pro-
dutos voltados para criança e nos adequamos 
a questões sustentáveis. 

Abinforma - Como foi o ano de 2018 para a 
Bibi? 
Kohlrausch  - O ano de 2018 foi de grandes 
conquistas e realizações para a Calçados Bibi. 
Demos continuidade à expansão internacio-

nal, fechando o ano com quatro unidades fora 
do Brasil, sendo três delas em Lima/Peru e 
uma em Santa Cruz de la Sierra/Bolívia. Neste 
ano, 28% da produção foi exportada. Vamos 
fechar o ano com 111 unidades em operação 
e um crescimento de 5% no faturamento da 
rede de franquias. Foi um ano de muito traba-
lho e de grandes realizações.

Abinforma - Qual é a perspectiva para 2019? 
Kohlrausch - Para 2019, esperamos alcançar a 
marca de 130 lojas da Bibi, sendo que destas 
prospectamos que ao menos seis delas sejam 
em outros países da América do Sul. Tam-
bém iremos investir em um novo modelo de 
negócio, o quiosque, uma opção mais enxuta 
e barata aos que desejam apostar no próprio 
negócio e abrir uma unidade da Bibi. Para o 
próximo ano teremos um crescimento sobre 
2018 de 20%.

Abinforma - Em abril de 2019 o senhor deixa o 
cargo que ocupou por 30 anos na presidência 
da empresa. Qual o seu sentimento? 
Kohlrausch  - Estou satisfeito com o que temos 
feito na Calçados Bibi ao longo desses anos, 
especialmente com os resultados dos projetos 
voltados à expansão da marca por meio do 
modelo de franquias, a exportação com mar-
ca e design próprio para mais de 70 países, as 
ações em mais de três mil lojas multimarcas 
e a internacionalização da rede no Peru e na 
Bolívia.  Visamos a perpetuação da empresa 
que está preparada para enfrentar os desafios 

do futuro e acompanhar as mudanças relacio-
nadas à transformação digital. O trabalho de 
sucessão da Bibi foi muito profissional. For-
mamos um conselho há mais de sete anos 
com dois empresários e especialistas de alto 
nível, com experiência em sucessão.   

Abinforma - Durante o Inspiramais a Bibi re-
ceberá a certificação Diamante do Programa 
Origem Sustentável, se tornando a primeira 
indústria de calçados neste patamar. Qual a 
importância dessa premiação para a empresa?
Kohlrausch - Estamos muito entusiasmados 
com a conquista da certificação Diamante do 
Programa Origem Sustentável. Esta certifica-
ção evidencia um pouco do nosso dia a dia e a 
preocupação que temos em oferecer o melhor 
produto ao público infantil. Estamos honra-
dos em sermos a primeira empresa do Brasil 
a conquistar tamanho reconhecimento.
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