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FABRICAÇÃO 
DE CALÇADOS 
ENCOLHE 1,3% 
EM 2018

INSPIRAMAIS 
GERA MAIS DE 
US$ 4 MILHÕES

COUROMODA DEVE 
MARCAR NOVO
CICLO PARA O SETOR 
CALÇADISTA

ABICALÇADOS 
LANÇA SITE 
“10 PASSOS PARA 
EXPORTAÇÃO”

A fabricação de calçados no Brasil encolheu 
1,3% em 2018 na comparação com o ano an-
terior. Embora o desempenho do setor tenha 
se recuperado nos últimos meses de 2018, o 
efeito não foi suficiente para compensar a 
queda no primeiro semestre, em especial a 
registrada no mês de maio em meio aos im-
pactos da greve dos caminhoneiros. O setor 
vinha registrando aumentos na produção 
mensalmente desde setembro, quando hou-
ve crescimento de 5,5%. Em outubro, novem-
bro e dezembro, a alta na comparação com os 
mesmos meses do ano anterior foi de 7,3%, 
6,7% e 2,1% respectivamente. 

Com US$ 4,3 milhões em negócios gerados, 
o Inspiramais, evento de moda da indústria 
de base para o setor calçadista ocorrido em 
São Paulo/SP nos dias 16 e 17 de janeiro, sur-
preendeu compradores e visitantes com a 
alta qualidade de projetos e lançamentos. Na 
oportunidade, os mais de seis mil visitantes 
puderam conhecer cerca de 900 lançamentos 
em matérias-primas.  “O projeto unifica toda a 
linguagem de produtos com referências genui-
namente brasileiras, criando uma identidade 
para a indústria nacional e se diferenciando 
em todo o mercado interno e internacional”, 
esclarece Walter Rodrigues, coordenador do 
núcleo de Design da Assintecal, entidade pro-
motora do evento. O próximo Inspiramais 
ocorre nos dias 4 e 5 de junho, também no Cen-
tro de Eventos Pro-Magno, na capital paulista. 

Evento teve como marca o retorno de grandes compradores, especialmente dos Estados Unidos, diz promotora

Com o objetivo de instigar e apoiar as 
indústrias de calçados rumo à inter-
nacionalização, a Abicalçados lançou 
o site “10 passos para exportação de 
calçados” – www.abicalcados.com.br/
exportacao. A iniciativa traz, de for-
ma didática e simples, informações 
referentes às exportações, suas mo-
dalidades (direta e indireta), trâmites 
internos e externos necessários, en-
tre outras. A assistente de Projetos da 
Abicalçados, Carla Giordani, conta que 
o site lista assuntos importantes não 
somente para quem está iniciando o 
processo de internacionalização, mas 
até mesmo para empresas experientes 
nos processos. 
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NOVAS PERSPECTIVAS PARA O SETOR

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

Nos últimos anos, vimos o setor calçadista 
sofrer revezes seguidos, tanto no mercado 
doméstico como internacional. O impacto 
foi mais forte nos nossos domínios. Acostu-
mados com crescimentos de dois dígitos até 
2014, o segmento viu suas vendas domésti-
cas encolherem nos anos seguintes, causa 
de um endividamento que atingiu mais de 
60 milhões de pessoas e de um desemprego 
que chegou a nível exorbitante, de quase 13 
milhões de cidadãos brasileiros. Para ilus-
trar, em 2014 o consumo aparente de calça-
dos ficou em torno de 815 milhões de pares, 
caindo para pouco mais de 800 milhões no 
ano passado. No mercado externo, também 

tivemos quedas significativas no período, 
passando de uma exportação de mais de 130 
milhões de pares para 113 milhões, em 2018.

Porém, a partir do ano passado, com a econo-
mia um pouco mais estável, após resolução 
de conflitos políticos que aprofundaram ain-
da mais a crise brasileira, a roda finalmente 
começou a girar. Devagar, é verdade, mas 
passou a dar indícios de uma recuperação, 
que foi registrada especialmente nos últimos 
meses. Não fosse o ano atípico, com eleições, 
Copa do Mundo e paralisações dos caminho-
neiros, teríamos logrado uma performance 
melhor. Mas, o legado foi positivo. O fato é 

que o setor calçadista saiu mais forte deste 
período,  uma das recessões mais longas da 
nossa história, e mostrou-se resiliente à cri-
se. Foram poucos fechamentos significati-
vos de plantas produtivas, o que mais vimos 
foram adequações de estrutura.

Para 2019, os ventos são outros. Com o novo 
governo eleito e as reformas prometidas, es-
pecialmente a da Previdência, as perspecti-
vas são melhores, com uma maior confian-
ça por parte do mercado interno e externo. 
Também, aos poucos, devemos recuperar a 
demanda interna, que compra mais de 85% 
dos cerca  de 900 milhões de calçados pro-

duzidos no Brasil. O desemprego, com a Re-
forma Trabalhista, deve diminuir, injetando 
mais pessoas na roda do consumo. O mes-
mo deve ocorrer com o endividamento, que 
deve enfraquecer na medida em que os cida-
dãos consigam renda suficiente para honrar 
seus compromissos. No mercado externo, a 
expectativa não é tão elevada, mas também 
é de melhora gradual. O retorno de grandes 
compradores dos Estados Unidos, ressabia-
dos com a possibilidade de imposição de 
tarifas contra o calçado chinês por parte do 
governo Donald Trump, é um indicativo im-
portante de retomada, já que se trata do prin-
cipal destino internacional do nosso produto.

“PARA 2019, OS VENTOS SÃO OUTROS. 
COM O NOVO GOVERNO ELEITO 

E AS REFORMAS PROMETIDAS, 
ESPECIALMENTE A DA PREVIDÊNCIA, 

AS PERSPECTIVAS SÃO MELHORES”
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Um camarão bem calçado
Uma pendenga que representou perda estimada em US$ 20 milhões aos 
calçadistas teve final feliz. No último dia útil de 2018, o presidente do STF, 
Dias Toffoli, liberou a importação de camarão do Equador. A proibição, 
provocada por temor de disseminação de uma doença, havia gerado re-
presália do país sul-americano traduzida em barreiras à exportação de 
sapatos brasileiros. A medida deve desarmar as restrições do país. - É um 
mercado muito forte que, com a solução do entrave, deve crescer em 2019 
- observa Heitor Klein, presidente da Abicalçados.

Exportações de calçados caem mais de 10% em 2018 no Brasil
O ano passado não terminou com saldo promissor para a indústria 
calçadista nacional. Dados de exportações mostram que os embar-
ques caíram 10,8% em volume e 10,5% em receita em 2018 frente a 
2017.  Segundo a Abicalçados, foram enviados ao exterior 113,47 mi-
lhões de pares por US$ 976 milhões. Em dezembro, as exportações 
somaram 13 milhões de pares e US$ 97,6 milhões, recuo de 24,3% em 
volume e 16,5% em receita ante o mesmo mês do ano anterior. O Rio 
Grande do Sul liderou as exportações em receita, com envio de 27,18 
milhões de pares somando US$ 428 milhões. 

Couromoda aposta na expansão
A abertura oficial da 46ª edição da Couromoda, ontem no Expo Center 
Norte, em São Paulo, foi recheada de discursos otimistas. A avaliação de 
lideranças e autoridades presentes ao evento que segue até quinta feira 
é que a partir de um cenário político e econômico mais favorável o setor 
possa almejar a recuperação dos dois últimos anos, difíceis para a ativi-
dade. Citando os dados dos últimos meses do ano passado, o presidente 
do Conselho Deliberativo da Abicalçados, Rosnei Alfredo da Silva, desta-
cou que o momento é de unir esforços para aproveitar o cenário político.

Venda de calçados cresce no 2º semestre, mas ainda fica estagnada 
até novembro
As vendas de calçados no varejo aceleraram nos momentos 
finais de 2018, mas o fôlego não foi suficiente para melhorar o 
resultado acumulado do ano. Segundo a Abicalçados, as vendas 
no varejo ficaram estagnadas de janeiro a novembro na compa-
ração com os mesmos meses de 2017. O setor viu um cenário 
mais favorável em outubro e novembro. Naqueles meses, a ven-
da no varejo cresceu 4,9% e 5% respectivamente ante o mesmo 
período de 2017. 

Calçadistas realizam rodadas de negócios com fornecedores
O programa Future Footwear promove, durante a 43ª edição da Fimec 
duas rodadas de negócios, uma entre players da indústria coureiro-
-calçadista e startups de tecnologia, e outra entre calçadistas e forne-
cedores de máquinas e couros. A Fimec ocorre em Novo Hamburgo/
RS, entre os dias 26 e 28 de fevereiro. As inscrições para as rodadas po-
dem ser realizadas via e-mail (janaina@abicalcados.com.br) até o dia 
11 de fevereiro.  A gestora de Projetos da Abicalçados, Roberta Ramos, 
explica que as rodadas ocorrerão no formato speed dating.

Durável e em queda
O ano terminou com cerca de 4.000 vagas a menos na indústria calça-
dista, de acordo com a Abicalçados (associação do segmento). A dimi-
nuição atinge principalmente o estado de São Paulo, segundo Heitor 
Klein, presidente da entidade. “É uma região onde há forte concentra-
ção de produtores de sapatos masculinos, que são os mais duráveis 
e menos influenciados por modas. Por isso, é o primeiro subsetor a 
perder mercado e o último a se reerguer”, afirma. O setor como um 
todo perde trabalhadores desde 2013, segundo a associação.
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nos dias Garanta sua Vaga!30 e 31 de janeiro.
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Estado registra queda no consumo de gasolina
No acumulado de janeiro a novembro de 2018 a redução foi de 4,1%; dados de dezembro devem confirmar recuo 

Tudo indica que o Rio Gran-
de do Sul registrará diminuição 
do consumo de gasolina em 2018. 
Conforme o diretor da consultoria 
ES-Petro, Edson Silva, o último 
dado disponibilizado pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), 
que leva em conta o acumulado 
de janeiro até novembro de 2019, 
indica uma redução de 4,1%. O 
analista destaca que o desempe-
nho do mês de dezembro, muito 
dificilmente, poderá reverter o re-
sultado negativo.

Silva credita esse cenário ao 
impacto no poder aquisitivo do 
consumidor, somado ao elevado 
preço do combustível. Em Por-
to Alegre, por exemplo, de 30 de 
dezembro a 5 de janeiro, segun-
do levantamento da ANP, o preço 
médio cobrado pela gasolina ao 
consumidor era de R$ 4,511 por li-
tro. Já o custo do diesel ficou em 
R$ 3,341. No entanto, o consultor 
adianta que, pelo menos em cur-
to prazo (nos próximos meses), a 
tendência é de recuo da cotação 
do petróleo no mercado interna-

Jefferson Klein

jefferson.klein@jornaldocomercio.com.br

MARCELO G. RIBEIRO/JC

Exportações de calçados caem mais de 10% no Brasil
O ano passado não terminou 

com saldo promissor para a indús-
tria calçadista nacional. Dados de 
exportações mostram que os em-
barques caíram 10,8% em volume 
e 10,5% em receita em 2018 frente 
a 2017. Segundo a Associação Bra-
sileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), foram enviados ao 
exterior 113,47 milhões de pares 
por US$ 976 milhões. Em dezem-
bro, as exportações somaram 13 
milhões de pares e US$ 97,6 mi-
lhões, recuo de 24,3% em volume 
e 16,5% em receita ante o mesmo 
mês do ano anterior.

O Rio Grande do Sul liderou as 
exportações em receita, com envio 
de 27,18 milhões de pares somando 
US$ 428 milhões. Houve também 
queda, de 3,4% em volume e de 
5,2% em receita, com um desem-
penho menos pior do que o nacio-
nal. O Ceará teve maior volume, de 
40,9 milhões de pares, negociados 
a US$ 248,8 milhões, recuo de 18% 
em pares e de 14% em receita. 

Os Estados Unidos foram os 
maiores compradores, com 10,76 
milhões de pares por US$ 166,78 
milhões, com quedas de 5% em 

FERNANDO NASCIMENTO/SIGMAPRESS/AE/JC

pares e de 12,2% em dólares em re-
lação a 2017. Somente em dezem-
bro, observou a entidade, os nor-
te-americanos mostraram reação 
importando 2,17 milhões de pares 
por US$ 25 milhões, alta de 51% 
em volume e 26,8% em receita. 

Argentina, segundo maior 
comprador, fechou o ano com-
prando 11,8 milhões de pares por  
US$ 139,38 milhões, elevação de 
2% em volume e recuo de 5,2% em 
receita. Para o presidente executi-

vo da Abicalçados, Heitor Klein, 
as oscilações cambiais, geradas no 
período das incertezas políticas do 
período eleitoral e aumento dos ju-
ros nos Estados Unidos, afetaram 
os embarques. Além disso, a greve 
dos caminhoneiros, entre fim de 
maio e começo de junho, pesou o 
fluxo. “A partir deste ano, porém, 
com um ambiente mais seguro 
para os agentes de exportação, de-
vemos obter incrementos”, proje-
ta Klein. 

cional e a consequente redução 
dos preços do diesel e da gasoli-
na no Brasil.

O diretor da ES-Petro argu-
menta que a política de corrigir 
os preços dos combustíveis de 
uma forma quase que imedia-

ta adotada pela Petrobras ainda 
desestabiliza a cadeia do setor. 
Silva ressalta que a medida con-
tribuiu para que a estatal recu-
perasse os prejuízos que vinha 
sofrendo, mas, do ponto de vista 
do custo para o consumidor, essa 

política não trouxe resultado. “E 
se o dono de posto comprar a ga-
solina da distribuidora a um pre-
ço X e no dia seguinte o custo 
baixar, ele vai ficar no prejuízo”, 
frisa. O analista acrescenta que, 
na ponta, o consumidor não vê o 

preço cair na mesma proporção 
que na refinaria.

O presidente do Sindicato 
Intermunicipal do Comércio Va-
rejista de Combustíveis e Lubri-
ficantes no Rio Grande do Sul 
(Sulpetro), João Carlos Dal’Aqua, 
diz que 2018 foi um ano mui-
to duro para os revendedores. 
“Aliás, desde que iniciou a nova 
precificação da Petrobras (em vi-
gor há mais de 17 meses), com al-
terações quase diárias, tem sido 
um período de muito sacrifício e 
aprendizagem para o setor”, en-
fatiza. Além dessa situação, o di-
rigente recorda da ocorrência da 
greve dos caminhoneiros, que fez 
com que faltasse combustíveis 
em diversos postos do País.

Esse panorama, ressalta 
Dal’Aqua, fez com que os moto-
ristas adotassem hábitos mais ra-
cionais de consumo. Para 2019, o 
presidente do Sulpetro está mais 
otimista. “Mas, com o pé no chão, 
porque todo mundo aprendeu os 
valores das coisas, não só com o 
combustível”, reitera. O dirigente 
admite que o preço da gasolina 
continua caro e salienta que inci-
de sobre o produto uma pesada 
carga tributária, de quase 50%.

COMÉRCIO EXTERIOR 
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Brasília – Agora é definitivo:
com o fechamento do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) do ano passado
em 3,75%, a defasagem da tabe-
la do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) é de 95,46%, con-
forme o Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral (Sindifisco Nacional). Os
contribuintes que ganham a
partir de R$ 1.903,98 já são des-
contados na fonte em 6,5%. Se
houvesse correção da tabela, a
isenção tributária subiria até
R$ 3.689,93. Essa diferença de
R$ 1.785,95 pune o assalariado
das camadas de mais baixa ren-
da. O último ajuste da tabela do
IRPF ocorreu em 2015. De 1996
a 2018 a tabela foi corrigida em
109,63%. O IPCA acumulado, no
entanto, está em 309,74%.

O efeito cascata da não corre-

ção leva todos os contribuintes
brasileiros a pagar mais do
que deveriam. Tudo piora à medi-
da que os descontos permitidos
no IR também são menores: a de-
dução por dependente em R$
189,59 por mês (R$ 2.275,08
anual) deveria ser R$ 370,58 por
mês (R$ 4.446,96 anual). Com
educação, a correção chegaria a
R$ 6.961,40, mas pela tabela de
2018 o teto foi de R$ 3.739,57. O
estudo completo também está
d i s p o n í v e l n o e n d e r e ç o
www.sindifisconacional.org.br.

FEIRA CALÇADISTA

Expansão nas vendas do varejo é de 2,6%, segundo associação de lojistas

Washington – O presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump,
declarou ontem que espera che-
gar a um acordo comercial com a
China, país que sente o impacto
das tarifas norte-americanas. Au-
toridades chinesas informaram
que a próxima rodada de negocia-
ções será realizada em Washing-
ton entre os dias 30 e 31 de janei-
ro. “Estamos indo muito bem com
a China, eles estão tendo dificulda-
des com a economia por causa
das tarifas”, disse Trump a repór-
teres na Casa Branca. “Acho que
podemos fazer um acordo com a
China”, acrescentou.

Em dezembro, Trump e o líder
chinês Xi Jinping concordaram
com uma trégua de três meses na
disputa comercial. Autoridades
americanas estiveram em Pequim
na semana passada para nego-
ciar. O objetivo é dar fim ao agres-
sivo confronto comercial que sub-
meteu mais de 350 bilhões de dóla-
res a tarifas elevadas.

São Paulo – Após decisão do
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) assinada na última
sexta-feira a Petrobras informou
ontem que retomará a publicação
de eventuais oportunidades rela-
cionadas com novos projetos de
desinvestimentos de exploração e
produção, “seguindo o curso nor-
mal de seus negócios”. O presiden-
te do STF, ministro Dias Toffoli,
decidiu derrubar uma decisão do
ministro Marco Aurélio Mello, de
19 de dezembro, na ação direta
de inconstitucionalidade número
5942, que comprometia a venda
de ativos pela estatal até o julga-
mento no plenário.

A decisão de Toffoli restaura a
vigência do decreto 9.355 de 2018.
A medida valerá até o dia 27 de
fevereiro, quando o plenário do
Supremo deverá analisar uma
ação do Partido dos Trabalhado-
res que contesta a medida.

Brasília − A Receita liberou on-
tem a consulta ao lote multiexercí-
cio de restituição do Imposto de
Renda da Pessoa Física, contem-
plando restituições residuais dos
exercícios 2008 a 2018. O crédito
bancário para 257.094 contribuin-
tes será feito hoje, num total de
R$ 667 milhões. Desse montante,
R$ 268,9 milhões são para contri-
buintes com preferência para o re-
cebimento: 7.677 acima de 80
anos, 45.899 entre 60 e 79, 5.487
com alguma deficiência física ou
mental ou moléstia grave e 20.742
contribuintes cuja maior fonte de
renda seja o magistério. Para sa-
ber se teve a declaração liberada,
o contribuinte deverá acessar a
página da Receita na Internet em
http://idg.receita.fazenda.gov.br),
ou ligar para o Receitafone 146.

Brasília – O número de consul-
tas ao Cadastro de Pessoa Física
(CPF) para venda a prazo no co-
mércio varejista cresceu 2,8% em
2018 ante o ano anterior, aponta
o Indicador de Atividade do Vare-
jo, lançado este mês pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil). É a
maior alta para dezembro desde
2014, quando a taxa era de 2,2%.

“A melhora dos níveis de con-
fiança e o clima de otimismo para
a retomada mais forte da econo-
mia ajudaram a impulsionar a ati-
vidade varejista. Mesmo conside-
rando apenas a parcela das ven-
das feitas a prazo, o indicador su-
gere avanço durante o último
ano”, disse a economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

mil reais é o valor do
salário que ficaria isento
caso houvesse correção.

ECONOMIA

Couromodaapostanaexpansão
Setor vê no cenário econômico mais favorável hora de recuperar perdas dos dois últimos anos

S
ão Paulo – A abertura ofi-
cial da 46ª edição da Cou-
romoda, ontem no Expo
Center Norte, em São

Paulo, foi recheada de discursos
otimistas. A avaliação de lide-
ranças e autoridades presentes
ao evento que segue até quinta-
feira é que a partir de um cená-
rio político e econômico mais fa-
vorável o setor possa almejar a
recuperação dos dois últimos
anos, difíceis para a atividade.
O presidente da Couromoda,
Francisco Santos, confirma ex-
pectativa de retomada para o
segmento, o que deve ser refleti-
do na feira lançadora das cole-
ções de Outono-Inverno.

“Temos perspectivas de reto-
mada tanto no mercado interno
quanto internacional”, observou
Santos. O crescimento maior de-
ve vir das exportações, a partir
das sinalizações do governo de
reforçar a relação com países

desenvolvidos, consumidores de
grande fatia dos calçados brasi-
leiros. “Já percebemos o retorno
de grandes compradores interna-
cionais, inclusive presentes aqui
na Couromoda”, ressaltou.

Citando os dados dos últimos
meses do ano passado, o presi-

dente do Conselho Deliberativo
da Abicalçados, Rosnei Alfredo
da Silva, destacou que o momen-
to é de unir esforços para apro-
veitar o cenário político, que in-
dicaria um processo de recupe-
ração econômica. “Queremos
que esse sentimento de otimis-

mo também esteja presente in-
ternamente, nas nossas fábri-
cas. Vamos viver um novo mo-
mento e somos privilegiados por
isso”, acrescentou.

Os dados mais recentes de
produção e varejo mostram que
o índice aumentou 5,2% em se-
tembro e 6,6% em outubro na
comparação com iguais interva-
los de 2017. Já o varejo, especifi-
camente, cresce desde agosto e
fechou outubro com elevação de
4,1% ante igual mês de 2017.

O vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Lojistas de Cal-
çados e Artefatos (Ablac), Bru-
no Constantino, apontou uma ex-
pansão de 2,6% nas vendas em
2018, conforme pesquisa realiza-
da com as 700 associadas da en-
tidade. “Esperamos que a recu-
peração se consolide e que o no-
vo cenário político e econômico
mude o panorama do setor”, as-
sinalou o dirigente.

COUROMODA / DIVULGAÇÃO / CP

CHINA E EUA

Próximarodada
seránodia31

PETROBRAS

Supremo libera
novosprojetos

Defasagematinge95,46%
TABELA DO IRPF RECEITA

Consultaao lote
do IRé liberada

CPF

Vendasaprazo
aumentam2,8%

3,68

CÂMBIO E OURO | Compra e venda
n DÓLAR COMERCIAL/BALCÃO
14/01: R$ 3,7006 e R$ 3,7016
11/01: R$ 3,7130 e R$ 3,7135
n DÓLAR PARALELO
14/01: R$ 3,7700 e R$ 3,8700
11/01: R$ 3,7900 e R$ 3,8900
n DÓLAR PTAX
14/01: R$ 3,7255 e R$ 3,7260
11/01: R$ 3,7135 e R$ 3,7141

n DÓLAR TURISMO
14/01:R$ 3,6770 e R$ 3,8430
11/01: R$ 3,6830 e R$ 3,8670
n EURO TURISMO
14/01: R$ 4,1900 e R$ 4,4200
11/01: R$ 4,2000 e R$ 4,4400
n OURO | BMF
14/01: R$ 151,61 (-0,91%)

TAXAS
Selic: 6,5%/TJLP: 6,6%/TLP 3º trim.: 6,56%

TBF (11/01 a 11/02): 0,4813%
TR (11/01 a 11/02): zero

POUPANÇA
Depósitos até 03/05/2012

15/01: 0,5%
16/01: 0,5%
17/01: 0,5%
18/01: 0,5%

Depósitos a partir de 04/05/2012
15/01: 0,3715%
16/01: 0,3715%
17/01: 0,3715%
18/01: 0,3715%

SALÁRIOS

n Mínimo nacional: R$ 998,00

n Mínimo regional: Valores relativos a 1º/2/2018

1. R$ 1.196,47

2. R$ 1.224,01

3. R$ 1.251,78

4: R$ 1.301,22

5. R$ 1.516,26
IRPF

FAIXAS
n Isento até R$ 1.903,98
n 7,5%, dedução de R$ 142,80:
R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65
n 15%, dedução de R$ 354,80:
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05
n 22,5%, dedução de R$ 636,13:
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68
n 27,5%, dedução de R$ 869,36:
Acima de R$ 4.664,68

CONTRIBUIÇÃO INSS
Assalariado

Até R$ 1.693,72: 8%
De R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90: 9%
De R$ 2.822,91 em diante: 11%

Autônomo

De 20% do mínimo de R$ 954,00 a 20% do teto de
R$ 5.645,80

CESTA BÁSICA

n Dieese (dezembro): R$ 464,72, alta de 0,35% no
mês e alta de 8,9% em 12 meses

n Iepe/Ufrgs (dezembro): R$ 805,15, queda de
0,26% no mês e alta de 5,02% em 12 meses

INFLAÇÃO

Último mês divulgado

IPCA/IBGE (dezembro): 0,15%

INPC/IBGE (dezembro): 0,14%

IGP-DI (dezembro): -0,45% (deflação)

IGP-M/FGV (dezembro): -1,08% (deflação)

INCC-M (dezembro): 0,13%

Acumulado em 12 meses

IPCA/IBGE: 3,75%

INPC/IBGE: 3,43%

IGP-DI: 8,75%

IGP-M/FGV: 7,54%

INCC-M: 3,97%

Fontes: Ag. Estado, BC, B3, Dieese,

FGV, Fipe, IBGE, RF, INSS e Ufrgs

BOLSA (14/01)

Alta de 0,87%, 94.474,13 pontos

Itaú Unibanco
PN Petrobras PN
Bradesco PN
Ambev ON
Petrobras ON
BRF SA ON
Vale ON
Itausa PN
Cielo ON
JBS ON
Global 40

R$ 37,88
R$ 24,85
R$ 41,99
R$ 17,54
R$ 28,40
R$ 22,67
R$ 52,60
R$ 12,99
R$ 10,90
R$ 12,69
848,658 centavos de dólar

+0,74%l

-0,56%l

+1,18%l

+1,45%l

-0,35%l

-1,22%l

+0,42%l

+1,48%l

+1,77%l

+1,68%l

+0,18%l
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GENTE

ECONOMIA

Venda	de	calçados	cresce	no	2º	semestre,	mas
ainda	fica	estagnada	até	novembro
Estadão	Conteúdo

15/01/19	-	13h44

As	vendas	de	calçados	no	varejo	aceleraram	nos	momentos	finais	de	2018,	mas	o	fôlego	não	foi	suficiente	para	melhorar	o	resultado

acumulado	do	ano.	Segundo	a	Associação	Brasileira	das	Indústrias	de	Calçados	(Abicalçados),	as	vendas	no	varejo	ficaram	estagnadas	de

janeiro	a	novembro	na	comparação	com	os	mesmos	meses	de	2017.

O	setor	viu	um	cenário	mais	favorável	em	outubro	e	novembro.	Naqueles	meses,	a	venda	no	varejo	cresceu	4,9%	e	5%	respectivamente

ante	o	mesmo	período	de	2017.	Ainda	não	há	dados	relativos	ao	mês	de	dezembro	de	2018.

A	produção	da	indústria	calçadista	ainda	acumulou	queda	nos	onze	primeiros	meses	do	ano	passado.	De	janeiro	a	novembro,	o	recuo	foi

de	1,6%.	O	setor	observou,	no	entanto,	um	cenário	mais	favorável	a	partir	de	setembro.	Naquele	mês,	a	produção	aumentou	5,2%	na

comparação	anual.	Em	outubro	e	novembro	também	houve	crescimento,	de	7%	e	6,4%	respectivamente.

Reação	em	2019

Apesar	das	dificuldades	de	2018,	a	aceleração	nos	meses	finais	e	as	perspectivas	para	a	demanda	este	ano	fazem	o	setor	encarar	os

próximos	meses	com	otimismo.	De	acordo	com	a	Associação	Brasileira	de	Lojistas	de	Artefatos	e	Calçados	(Ablac),	a	perspectiva	para

2019	é	de	alta	de	3%	nas	vendas	do	varejo	de	calçados.

“A	demanda	esteve	reprimida	e	a	competitividade	do	produtor	não	alcançou	o	que	era	necessário”,	diz	o	presidente	da	Abicalçados,

Heitor	Klein.	Na	avaliação	dele,	a	leitura	dos	fabricantes	é	de	que	há	melhora	no	ambiente	econômico	que	deve	permitir	uma

recuperação	da	demanda.

Calçadistas	brasileiros	expõem	em	São	Paulo	até	o	dia	17	de	janeiro	novas	coleções	para	a	temporada	outono/inverno	na	Couromoda.

O	evento	dedicado	a	negociação	de	vendas	de	fornecedores	para	o	varejo	encolheu	nos	últimos	anos,	conforme	reconhece	o	próprio

presidente	do	evento,	Francisco	Santos.

A	feira	tem	hoje	12	mil	metros	quadrados	de	área	de	exposição,	mas	já	ultrapassou	os	20	mil	metros	quadrados	no	seu	auge.	Segundo

Santos,	a	expectativa	é	voltar	a	crescer	no	evento	de	2020,	respondendo	a	uma	retomada	da	indústria.

GrandNífico	Bacon
Só	Com	Muito	Bacon.	Venha	Provar!
McDonald's

10–22:00 Porto	Alegre

TÓPICOS ABICALÇADOS NOVEMBRO VENDAS

Copyright	©	2019	-	Editora	Três
Todos	os	direitos	reservados.

Nota	de	esclarecimento	A	Três	Comércio	de	Publicaçõs	Ltda.	(EDITORA	TRÊS)	vem	informar	aos	seus	consumidores	que	não	realiza	cobranças	por	telefone	e	que	também	não	oferece	cancelamento	do	contrato	de	assinatura	de

revistas	mediante	o	pagamento	de	qualquer	valor.	Tampouco	autoriza	terceiros	a	fazê-lo.	A	Editora	Três	é	vítima	e	não	se	responsabiliza	por	tais	mensagens	e	cobranças,	informando	aos	seus	clientes	que	todas	as	medidas	cabíveis	foram

tomadas,	inclusive	criminais,	para	apuração	das	responsabilidades.
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SHOPPING

CLIQUE	AQUI

Carrinho	de	Bebê
Travel	System

Reverse	Vermelho	-
Cosco

9	x	R$53,33

CLIQUE	AQUI

Game	Tropico	5	-	PC

R$44,99

CLIQUE	AQUI CLIQUE	AQUI

Ar	Condicionado
Electrolux	Split

12.000	BTUs	Frio	Eco
Turbo	VI12F	/	VE12F	-

220v
12	x	R$108,25

CLIQUE	AQUI

Samsung	Galaxy	J6
Violeta,	com	Tela	de
5,6,	4G,	32	GB	e

Câmera	de	13	MP	-
J600G	47852

R$849
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Com mais de duas mil marcas 
de calçados, a 46ª edição da Cou-
romoda, que aconteceu entre 14 
e 17 de janeiro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo/SP, cumpriu 
o seu papel enquanto propulso-
ra de negócios para a tempora-
da outono/inverno. A avaliação 
é do presidente-executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein, que 
ressaltou também o clima de oti-
mismo nos corredores e como o 
fato pode ter influência positiva 
nas vendas de calçados neste 
primeiro semestre do ano.

Para Klein, a feira calçadista, 
considerada uma das maiores 
do mundo para lançamentos de 
coleções para outono/inverno, 
deu um pontapé inicial positi-
vo para 2019, ano que deve ser 
de retomada das vendas, espe-
cialmente a partir da segunda 
parte do ano. “Acreditamos que 
o novo momento econômico 
deve refletir na melhora gra-
dual das vendas, com a recu-
peração da demanda domésti-
ca”, projeta. Em 2018, apesar da 
recuperação do varejo do setor 
nos últimos três meses do ano, 
o desempenho no acumulado 
terminou empatado com 2017, 
em função de um primeiro se-
mestre mais fraco, influenciado 
pela paralisação dos caminho-
neiros, em maio, a expectativa 
das eleições presidenciais e a 
Copa do Mundo de futebol, que 
tirou dias úteis do comércio. “O 
otimismo visto na Couromoda 
é um combustível a mais para 
o desempenho do setor, embo-
ra dependamos de fatores de 
confirmação da recuperação da 
demanda interna”, acrescenta.

O diretor da Couromoda, Jefer-
son Santos, destaca que a feira 
foi superior a do ano passado, 
especialmente pela efetividade 
das negociações in loco. A visi-
tação ficou estável, em cerca de 
30 mil pessoas, sendo duas mil 
de fora do País. Destaque para 
o retorno de grandes compra-
dores, que há alguns anos não 
vinham à mostra paulista. “As 
negociações aconteceram em 
grande volume, especialmente 
para a pronta entrega. Os exposi-
tores que se preparam colheram 
bons resultados, principalmente 
porque compradores vieram re-
por estoques de um bom final de 
ano”, aponta. Na área internacio-
nal, Santos destaca a presença 
de grandes importadores, espe-

cialmente dos Estados Unidos, 
que estão se precavendo quanto 
às sinalizações de taxação para 
importações de calçados chi-
neses naquele país. O clima de 
otimismo registrado também 
proporcionou uma meta de cres-
cimento para a feira em 2020, 
quando, segundo o empresário, 
a mostra deve ser 15% maior. “Já 
estamos saindo daqui com uma 
renovação de cerca de 60% dos 
espaços”, conclui.

Expositores 
Diferentemente da feira do ano 
passado, quando houve um des-
taque para o mercado externo, o 
desempenho mais positivo foi 
para as vendas domésticas. Ci-
tando um final de ano promissor 
no varejo, expositores ressalta-
ram incremento nos negócios. 
O gerente comercial da Via Uno, 
Sérgio Melo Bisotto, destaca que 
as vendas in loco para o merca-
do doméstico foram 35% supe-
riores aos registros da Couromo-
da de 2018. “Tivemos uma boa 
visitação, de clientes antigos e 
também novos, especialmente 
de São Paulo e do Nordeste”, ava-
lia. Com reposicionamento de 
marca, a Via Uno voltou ao mer-
cado há um ano e meio e regis-
trou bons números no ano pas-
sado, apesar da crise que atingiu 
a maior parte das empresas do 
setor. “Em 2018, crescemos 30% e 
para 2019 a previsão é de um sal-

to entre 25% e 30% nas vendas”, 
conta Bisotto.

O superintendente comercial 
da Radamés, Jairson Franchini, 
também registrou incremento 
em relação à feira do ano pas-
sado. “Praticamente dobramos 
o nosso desempenho, especial-
mente no mercado doméstico. 
Acredito que o clima de otimis-
mo, somado a um final de ano 
positivo e uma coleção acertada 
foram fundamentais para esse 
resultado”, comemora. O gerente 
de exportação da empresa, Mau-
rício Ávila, conta que, diferente-
mente da mostra do passado, o 
desempenho no mercado exter-
no não foi tão positivo. “Tivemos 
muitas visitas, mas os negócios 
ficaram abaixo de 2018. Por ou-
tro lado, recebemos contatos 
promissores que poderão fechar 
negócios importantes no pós-
-feira”, projeta Ávila.

Destoando das empresas ouvi-
das, a Giulia Donna aponta para 
um desempenho semelhante 
ao registrado no ano passado. 
Para o gerente comercial Feli-
pe Fonte, os dois primeiros dias 
de feira foram superiores, mas 
os seguintes mais fracos, o que 
deve fazer com que o resultado 
fique empatado com o ano pas-
sado. “Somos uma marca jovem, 
de seis anos, e viemos em uma 
crescente. Em 2018, o cresci-

mento chegou a 18%. Para esse 
ano, a meta é ousada, de 33% de 
incremento nas vendas”, conta, 
ressaltando que a meta otimis-
ta é reflexo de uma melhora na 
economia brasileira.

Projetos 
A Abicalçados esteve na mostra 
com estande institucional e pro-
jetos de promoção de imagem e 
comercial. Conforme relatório 
gerado pela entidade, o Projeto 
Comprador VIP, realizado em 
parceria com o escritório da 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) da Rússia, 
deve abrir mercados na Geórgia 
– com o grupo ICR Trade – e no 
Cazaquistão – com o grupo In-
tertop.

Já o Projeto Imagem, realizado 
por meio do Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exporta-
ções de calçados mantido em 
parceria com a Apex-Brasil, 
trouxe jornalistas de relevantes 
veículos segmentados de al-
guns dos principais mercados 
do mundo: Edizioni AF e Moda  
Pelle (Itália), Globalfashion (Es-
panha), Serma (Argentina) e Sty-
le America (Colômbia). 

A próxima edição da Couro-
moda, que acontecerá no Expo 
Center Norte, será de 13 a 16 de 
janeiro de 2020.

COUROMODA: UM INÍCIO 
DE ANO PROMISSOR 
PARA O SETOR

ESPECIAL INFORME JURÍDICO

Utilizamos esta edição do Informe Jurídico 
para esclarecer dúvidas recorrentes acerca 
do Sistema de Logística Reversa. 

O que é logística reversa?  
Quanto à obrigação legal de logística reversa, 
de acordo com a Lei 12.305/2010, entende-se 
como o instrumento destinado a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, após o uso pelo consumi-
dor, para reaproveitamento, ou outra destina-
ção final ambientalmente adequada. 

Quando iniciaram as negociações para ado-
ção do Sistema de Logística Reversa para 
calçadistas?
Em junho de 2018, quando a Abicalçados 
assinou o Termo de Cooperação Ambien-
tal com o Ministério Público do Estado do 
Mato Grosso do Sul.

O que levou a Abicalçados a entrar neste 
processo? 
Em janeiro de 2018, a Entidade foi notificada 
pelo Ministério do Meio Ambiente, quanto 
à existência e obrigatoriedade da Logística 
Reversa. Mais tarde, em março de 2018, rece-
bemos notificação sobre o inquérito civil no 
âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul.

Quais os riscos para as empresas que não se 
engajarem no acordo? 
Risco de ter de arcar com o pagamento da 
cobrança de indenizações pelo Ministério Pú-
blico, envolvimento em ações civis públicas, 
enfim, poderão ter implicações legais.

Como aderir ao acordo?
Primeiramente, assinando o Termo de Ade-
são ao projeto de implantação de Sistema de 
Logística Reversa de embalagens e o envian-
do à Abicalçados – o termo pode ser solici-
tado pelo e-mail suely@abicalcados.com.br. 
Após, a Abicalçados comunicará a gestora do 
projeto (New Hope Ecotech), que fará o conta-
to com a empresa associada. Feito isso, a em-
presa assinará um contrato com à New Hope 
Ecotech e fará o levantamento da pegada de 
logística reversa – quantidade de embalagens 
enviadas ao Mato Grosso do Sul levando em 
consideração a meta de 22% de reciclagem.

A partir de quando as embalagens já deverão 
ser recolhidas? 
Perante o Mato Grosso do Sul, a Abicalçados 
fechou negociação com a Promotoria para 
que o levantamento da pegada leve em consi-
deração o último semestre de 2018. Ou seja, a 
apuração da pegada de logística reversa será 
realizada em ciclos anuais, à exceção do pri-
meiro ciclo que foi negociado com o MPE/MS, 
cuja neutralização compreenderá o período 
de julho a dezembro de 2018.

A empresa New Hope Ecotech se encarrega-
rá de todo o serviço, desde recolhimento até 
destinação final? 
Sim. A empresa New Hope Ecotech será a ges-
tora do projeto e terá suas atribuições elenca-
das diretamente com a Indústria que aderi-lo, 
através de contrato entre as partes, devendo.

No que a minha empresa precisa se envolver? 
A empresa ficará responsável pela autodecla-
ração sobre a quantidade de pares comerciali-
zados, informações sobre a embalagem, paga-
mento da fatura referente à pegada de logística 
reversa, projetos de educação ambiental etc.

Quais serão meus custos? 
O custo proporcional é ao tipo de material e à 
massa inserida no mercado, com a seguinte 
fórmula: 
PEG = [(QPV x MAS) x 0,22] x VCT 
Sendo: 
PEG = valor da contribuição 
QPV = Quantidade de pares vendidos pela 
empresa para clientes do Mato Grosso do Sul 
MAS = Peso da embalagem (caixa corrugada, 
caixa individual e bucha) por par 
VCT = valor do custo da tonelada 

Suély Muhl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br
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ABI NOTÍCIAS

ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA O 7º PRÊMIO DIREÇÕES
A Abicalçados está com inscrições abertas para a 7ª edição 
do Prêmio Direções. Principal premiação do setor calçadis-
ta, a iniciativa destaca empresas com melhores práticas 
ao longo de 2017 e 2018, nas categorias Gestão Industrial, 
Marketing, Internacionalização, Design e Sustentabilidade, 
além do jornalista responsável pela melhor matéria seto-
rial escrita ao longo de 2018. As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas no site www.premiodirecoes.com.br 
até o próximo dia 1º de março.

O Prêmio Direções tenciona fortalecer a imagem do setor 
calçadista brasileiro ao dar visibilidade e reconhecimento 
nacional às melhores práticas da indústria. Segundo o ges-
tor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, com o 
tema “Conquistas que inspiram novas direções”, a celebração 
busca reconhecer as histórias e êxitos das empresas. “Nossa 
indústria reúne inúmeras histórias inspiradoras esperando 
para serem contadas. O Prêmio surgiu da necessidade de 
promover essas narrativas e valorizar o que está sendo feito 
de melhor, em diferentes áreas”, explica Schlindwein.

Podem participar da premiação, todas as empresas cal-
çadistas com sede no Brasil, associadas ou não à Abical-
çados, que apresentem casos práticos ou cases de suces-
so executados a partir de 2017. Em cada categoria, serão 
agraciadas duas empresas, uma de médio/grande e outra 
de micro/pequeno portes, além do jornalista com a melhor 
publicação. Para esta edição, empresas associadas à enti-
dade promotora recebem o benefício de redação do case 

inscrito, serviço contratado de empresa especializada. 

Os vencedores, além do troféu do Prêmio Direções, rece-
bem divulgação nos canais de comunicação da Abical-
çados e também em eventos realizados pela entidade ao 
longo do próximo ano.

O Prêmio Direções é uma promoção da Abicalçados que con-
ta com os patrocínios da Couromoda e Francal Feiras. Mais 
informações, regulamento e inscrições no site www.premio-
direcoes.com.br ou pelo e-mail direcoes@abicalcados.com.br.

FIM DA 
BARREIRA NO 
EQUADOR

A Abicalçados reporta uma medida tomada 
pelo Ministério de Produção, Comércio Exterior, 
Investimentos e Pesca do Equador no último 
dia 25 de janeiro. Nela, o governo suspende a 
aplicação dos processos de dúvida de origem 
aos calçados brasileiros, que causaram mais de 
US$ 20 milhões de prejuízo em 2018. O procedi-
mento, uma retaliação ao embargo de importa-
ções de camarões daquele país, suspenso pelo 
STF no final de dezembro , impunha um valor 
de garantia de 10% + US$ 6,00 por par até – que 
comprovada a origem do calçado brasileiro. 
O fato que gerou atrasos e cancelamentos em 
função dos trâmites burocráticos.

De tal modo, desde a data de emissão do ofício su-
pracitado, não serão abertos novos processos de 
dúvida de origem. Desta forma, sem o adicional 
de garantias, a tarifa aos calçados brasileiros é de 
0%, conforme o Acordo de Complementação Eco-
nômica Nº 59. Todavia, os processos anteriores ao 
dia 25 de janeiro, ainda necessitam documenta-
ção comprobatória  de origem para finalização.
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ORIGEM SUSTENTÁVEL É OTIMIZADO 

FF EXCHANGE E 
SOLA NA FIMEC 2019

ABI NOTÍCIAS

A certificação de sustentabilidade da ca-
deia coureiro-calçadista nacional, Origem 
Sustentável, foi reformulada. Iniciativa con-
junta da Abicalçados, Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couros, 
Calçados e Artefatos (Assintecal) e Instituto 
By Brasil (IBB), o objetivo é otimizar os pro-
cessos de avaliação, com critérios e princí-
pios reavaliados. O apresentação aconteceu 
no último dia 15 de janeiro, durante o Inspi-
ramais, em São Paulo/SP. 

A apresentação do reposicionamento ficou 
a cargo do consultor Álvaro Flores, que 
participou da reformulação. Segundo ele, a 
iniciativa levou em consideração mudan-
ças nos conceitos de sustentabilidade des-
de 2013, quando foi lançada a certificação. 
Entre as diretrizes levadas em considera-
ção para o processo, estão o Pacto Global 
da ONU e a revisão das normas ambientais 
e de segurança ocupacional. “A partir de 
agora, o Origem Sustentável passa a ter di-

mensões econômicas, ambientais, sociais 
e culturais, que deverão ser integradas 
por meio da Gestão de Sustentabilidade”, 
explicou. Outra mudança é que, a partir 
da reformulação, somente empresas que 
atinjam 50% dos indicadores poderão ser 
certificadas na categoria inicial, a Bronze. 
A partir daí, conforme os ajustes nos pro-
cessos forem sendo realizados de acordo 
com os conceitos de sustentabilidade, as 
empresas podem almejar as categorias 
Prata (75% dos indicadores), Ouro (90%) e 
Diamante (100%). 

Bibi recebe certificação Diamante
A primeira indústria de calçados a receber 
a certificação integral foi a Bibi, de Parobé/
RS. Representada pelo presidente Marlim 
Kohlrausch, a empresa recebeu a certifica-
ção Diamante. “O mundo está mudando e o 
consumidor busca, cada vez mais, empresas 
responsáveis ambiental e socialmente”, des-
tacou o empresário. 

Na oportunidade, também foi assinado um 
acordo técnico de cooperação entre a Bibi, 
Arezzo, Piccadilly, Abicalçados e Assintecal, 
com o objetivo de estimular a adoção do cer-
tificado por mais indústrias da cadeia, do for-
necimento até o produto acabado. 

Atualmente, são 143 empresas no programa, 
sendo 17 de calçados e 126 fabricantes de 
insumos e componentes para o calçado. As 
auditorias para acreditação são realizadas 
pelas ABNT e SGS. Mais informações no site 
abicalcados.com.br/origemsustentavel.

Entre os dias 26 e 28 de fevereiro, a Abicalça-
dos participa da 43ª Fimec - Feira Interna-
cional de Couros, Produtos Químicos, Com-
ponentes, Máquinas e Equipamentos para 
Calçados e Curtumes, em Novo Hambur-
go/RS. Na mostra, considerada a maior da 
América Latina para a indústria de base do 
setor calçadista, a entidade participa com 
a demonstração do Sistema de Operações 
Logísticas Automatizadas (SOLA) na Fábri-
ca Conceito e com as rodadas de negócios 
do FF Exchange. 

Na Fábrica Conceito, tradicional espaço onde 
é montada a estrutura de um parque fabril de 
calçados, será demonstrada, na prática, a uti-
lização do SOLA. “O sistema será responsável 
pela tecnologia da informação e equipamen-
tos de automação no controle da produção 
das linhas de montagem da Kildare e Senai 
durante os três dias de evento”, adianta o 
consultor da Abicalçados, Igor Hoelscher, que 
estará disponível para explicar o funciona-
mento da metodologia para visitantes em um 
uma área dedicada para operacionalização 
da separação de mercadorias.

O SOLA consiste em um grupo de empresas 
que se reúne para definir regras sobre a uti-
lização dos padrões internacionais de codifi-
cação GS1 para o controle de todo o processo 
logístico, desde a chegada da matéria-prima 
na fábrica até a ponta final, no varejo. No sis-
tema, a embalagem leva um código de barras 
padrão presente em mais de 150 países, faci-
litando todo o processo de controle de produ-
ção, estoques, rastreabilidade da carga, ser-
viços de atendimento ao cliente e até ações 
de marketing. Os processos automatizados 
devem gerar registros das informações com 
exatidão e em tempo real a partir da aplica-
ção da serialização: entrada e saída de mer-
cadorias na expedição, estoque e inventário. 
“Isso permite que os gestores monitorem os 

negócios e tenham autonomia e poder na 
tomada de decisões de maneira rápida, pois, 
são eliminadas as contagens manuais que 
podem gerar inconsistências, desvios e per-
das”, explica Hoelscher.  

Na Fimec, o SOLA terá a demonstração com 
scanners, coletores de dados e impressoras 
para realizar os controles. “Neste ano tam-
bém estaremos fazendo a leitura por tags de 
RFID (identificação por radiofrequência) e 
teremos à disposição do público um aplicati-
vo na web durante os três dias de feira para 
acompanhar as informações da produção 
em tempo real”, conclui. O SOLA conta com a 
parceria da Automatech e CEITEC para a im-
plementação de tecnologias.

FF Exchange
A Fimec também será palco de mais uma 
edição do FF Exchange, rodadas de negócios 
realizadas no modelo speed dating - no qual 
as empresas têm três minutos para apresen-
tar seus serviços e passam todas umas pe-
las outras - que nesta edição colocará frente 
à frente calçadistas, curtumes, fornecedores 
de componentes e máquinas e empresas 
de tecnologia, estas pela primeira vez na 

iniciativa. “A participação de empresas de 
tecnologia nas rodadas vem ao encontro 
da necessidade de mudança nas formas de 
produção”, comenta a gestora de Projetos da 
Abicalçados, Roberta Ramos, ressaltando 
que “sem o investimento em novas tecnolo-
gias, novos processos, produtos e formas de 
negócios, não iremos sobreviver por muito 
tempo, muito menos no atual patamar de 
quarto maior produtor de calçados do pla-
neta”. Para esta edição, as inscrições para 
as rodadas - tanto de âncoras como de for-
necedores - podem ser realizadas via e-mail 
(janaina@abicalcados.com.br). 

A primeira rodada está marcada para o dia 
26 de fevereiro, às 13h30, com empresas e 
startups de tecnologia relacionada à Gestão, 
TI e Manufatura Avançada. Já o segundo 
evento será realizado no dia 28 de fevereiro, 
também a partir das 13h30, entre calçadis-
tas e fornecedores de máquinas para calça-
dos e curtumes.

A realização do FF Exchange é da Abicalça-
dos em parceria com as entidades represen-
tativas da cadeia Abrameq (máquinas), As-
sintecal (componentes) e CICB (couros).

INOVA-AÇÃO

ENTENDENDO O  
EARLY ADOPTER
O Early Adopter é o sujeito que usa uma 
tecnologia quando ela está ainda na 
infância. Não é o indivíduo que compra 
o último modelo de smartphone, é o 
que começou a usar o telefone funções 
diferentes no celular “grandão”, quando 
todos ainda usavam só para falar. É um 
cara que arrisca, que não tem medo de 
passar vergonha e que admira ou xinga 
as marcas. É relativamente fácil de 
ser conquistado no início, mas é difícil 
mantê-lo satisfeito ao longo de muito 
tempo. É inquieto, não está necessa-
riamente preocupado com a compra 
segura de um produto testado. Não é o 
sujeito que rasga dinheiro, é o cara que 
arrisca. 

Estes pontos o definem como uma 
figura fundamental para a indústria de 
qualquer segmento. Ele será a bússola 
que vai dizer que um produto realmente 
novo faz sentido ou ainda precisa mais 
tempo para adoção. 

Um exemplo interessante foi o Google 
Glass, os óculos que tinham funções de 
smartphone e que a empresa vendeu 
por US$ 1.500,00 para 200 pessoas que, 
no primeiro momento, disputavam 
a chance de poder desembolsar este 
valor. Ninguém usou, ninguém testou 
e não se sabe se ele vai vingar. Esse é 
o desafio perfeito para o Early Adopter 
e o cenário ideal para a Google tirar do 
laboratório e colocar nas ruas um pro-
tótipo que tinha cara de produto, algo 
que jamais a Apple faria. O resultado foi 
que, neste uso inicial, evidenciaram-se 
problemas de aceitação social do Glass 
que ainda precisariam ser resolvidos. 
Hoje, ele existe como produto para o 
mercado vertical, mas o conhecimento 
gerado pela tecnologia está em vários 
produtos. O Glass chamou a atenção 
para a categoria Wearables, que hoje se 
apresenta em Smartwacthes, pulsei-
ras fitness, fones de ouvido wireless, 
de diversos formatos e finalidades, e 
também óculos de empresas como 
Snapchat ou Bose. Além disso, roupas 
e calçados, originalmente Wearables, 
começam a incorporar tais tecnologias. 
Só a categoria Smartwacthes fez com 
que a Apple, neste quadrimestre, supe-
rasse o melhor momento do iPod. Neste 
caso, a Apple pegou alguma carona dos 
comentários dos primeiros usuários do 
Glass para entender o que fazia sentido 
como complemento do Smartphone. O 
Early Adopter do Apple Watch mostrou 
também que o sentido principal era 
a saúde. Logo, nas versões seguintes 
do relógio, a empresa incluiu funções 
literalmente vitais como o botão de SOS 
e os detectores de arritmias cardíacas. 

Portanto, apesar da dificuldade de 
satisfazer este tipo de consumidor exi-
gente, ele é fundamental para qualquer 
empresa realmente inovadora e não se-
guidora de tendências. O grande desafio 
é interpretar e decodificar o que ele está 
querendo apontar como caminho perti-
nente para o produto em questão.  

Eduardo Pellanda 
Professor e pesquisador da Escola de 
Comunicação, Artes e Design da PUCRS e 
coordenador do Ubilab
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EXPO RIVA GERA MAIS DE US$ 7 MI 
EM NEGÓCIOS PARA O BRASIL

SHOWROOM COLÔMBIA PROMOVE 
NEGÓCIOS NA ORDEM DE US$ 1,4 MILHÃO

MICAM MILANO TERÁ 67 MARCAS BRASILEIRAS

CALÇADISTAS RUMO A LAS VEGAS 

BRAZILIAN FOOTWEAR

Com 17 marcas calçadistas 
participantes e realizado entre 
28 de janeiro e 1º de fevereiro, o 
Showroom Colômbia foi satis-
fatório para as empresas bra-
sileiras. O evento, promovido 
pela Abicalçados no âmbito do 
Brazilian Footwear, gerou US$ 
1,47 milhão, somando negó-
cios in loco e alinhavados.

O Showroom, que passou 
pelas cidades de Bogotá, 
Medellín e Cali, iniciou com 
Seminário Preparatório so-
bre o mercado colombiano, 
com participações de Daniel 
Guimarães, da Secretaria de 
Promoção Comercial da Em-
baixada do Brasil na Colôm-
bia; do diretor da Apex-Brasil 
naquele país, Carlos Badillo; e 
de um comprador convidado 
da Calzados Caprino. No mes-
mo dia, calçadistas iniciaram 
a participação no showroom 
na cidade, onde ficaram até o 
dia seguinte. Após essa agen-
da, as marcas foram para 
Medellín, onde além da mos-
tra comercial participaram 
de evento junto à imprensa 
colombiana com o apoio da 
Embaixada do Brasil naquele 
país – o Photocall –, encer-
rando a ação em Cali.

A coordenadora de Pro-
moção de Imagem da Abi-
calçados, Alice Rodrigues, 

destaca que a continuidade 
da iniciativa tem sido impor-
tante para o incremento das 
vendas. “Neste ano, conse-
guimos atender a três gran-
des cidades, o que permitiu 
que visitássemos um maior 
número de players em suas 
sedes”, avalia. Segundo ela, a 
continuidade permite que as 
marcas sejam mais conhe-
cidas e reconhecidas pelos 
compradores locais, geran-
do negócios não somente 
in loco, mas no decorrer do 
ano. “Como de praxe, para 
potencializar ainda mais as 
oportunidades, a Abicalça-
dos contratou um serviço 
de matchmaking - reuniões 
pré-agendadas com compra-
dores locais -, que identificou 
demandas e cruzou com os 
produtos apresentados vi-
sando uma maior efetivida-
de nos encontros. A medida é 
sempre muito bem avaliada 

tanto por expositores quanto 
compradores”, conclui.

Mercado
Com o consumo doméstico 
de calçados em crescimento 
(2,3% maior em 2018), o mer-
cado colombiano é o sétimo 
destino internacional do 
produto brasileiro. Em 2018, 
foram exportados para lá 7,5 
milhões de pares, 1% mais do 
que em 2017. No Showroom, 
além dos principais players 
do varejo local, visitaram as 
marcas brasileiras compra-
dores da América Central, 
especialmente de Porto Rico.

Participaram da missão co-
mercial as marcas Ala, Zatz, 
Stéphanie Classic, Petite Jo-
lie, Usaflex, Suzana Santos, 
Renata Mello, Klin, Via Uno, 
Kildare, Sandálias DuRio, Sa-
velli, Smidt, DOK, Kolosh Bra-
sil, Mississipi e Tanara.

A Abicalçados, por meio do Brazilian Footwe-
ar, levará 67 marcas para participar da Micam 
Milano. A 87ª edição da mostra apresentará as 
coleções de outono-inverno de mais de 1,3 mil 
expositores de 30 países entre os dias 10 e 13 de 
fevereiro, em Milão/Itália.

A tradicional mostra é uma das mais rentá-
veis para os calçadistas brasileiros. Na feira 
do ano passado foi gerado mais de US$ 7,6 
milhões com a participação. “A Micam Mi-
lano é uma das mais importantes feiras de 
calçados do mundo. Depois de abrir o ano 
de participações internacionais com bons 
resultados na Expo Riva, também na Itália, 
temos ótimas expectativas para a feira mila-
nesa. O produto acertado, combinado com o 
bom momento para a exportação brasileira, 
tende a dar bons frutos”, projeta a analista de 
Promoção Comercial, Paola Pontin.

Recebendo mais de 40 mil visitantes a cada 
edição, a maior parte deles da Europa, a 
Micam Milano é considerada a feira mais 
internacionalizada do setor calçadista. De 

olho neste mercado, participam da mostra 
as marcas brasileiras Jorge Bischoff, Loucos 
& Santos, Raphaella Booz, Smidt, Luz da 
Lua, Dumond, Capodarte, Guilhermina, 
GVD International, Ferracini 24h, Pegada, 
Democrata, Ferricelli, Radamés, Sollu, 
Sapatoterapia, Savelli, Opananken Antitensor, 
Cravo & Canela, West Coast, Bibi, Contramão, 
Klin, Ortopé, Piccadilly, Invoice, Andacco, 
Vizzano, Beira Rio Conforto, Moleca, 
Molekinha, Modare Ultraconforto, Molekinho, 
Madeira Brasil, Verofatto, Cecconello, Itapuã, 
New Face Original, Stéphanie Classic, 
Ramarim, Comfortflex, Whoop, Capelli 
Rossi, Indiana Colors of Brazil, Tabita, Wirth, 
Carrano, Suzana Santos, Renata Mello, Ala, 
Zatz, Cristófoli, Divalesi, Werner, Killana, 
Usaflex, Kildare, Anatomic & Co, Moema, 
Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago, 
Boaonda, Cherry e Petite Jolie. Além da 
plataforma comercial, nos dias 10 e 12, na feira 
acontecem desfiles das marcas expositoras, 
dos quais participarão as brasileiras Jorge 
Bischoff, Radamés, Contramão, Madeira 
Brasil, Cecconello, Werner e Rider.

A feira FN Platform, que ocorre em Las Vegas entre os dias 5 e 7 de fevereiro, receberá 21 mar-
cas brasileiras de calçados. A iniciativa é uma promoção do Brazilian Footwear.  

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, destaca que o mercado 
norte-americano é bastante competitivo, mas que o Brasil tem retomado espaço nos anos re-
centes. “A guerra comercial travada pelo governo de Donald Trump com a China tem feito com 
que os importadores de grandes grupos locais diversifiquem seus fornecedores. Com isso, o 
sapato brasileiro deve ganhar espaço”, comenta.
 
Participam da feira as marcas Rider, Cartago, Ipanema, Zaxy, Grendene Kids, Boaonda, Car-
rano, Vicenza, Werner, Kidy, Magia Teen, Petite Jolie, Ala, Zatz, Beira Rio Conforto, Moleca, 
Molekinha, Molekinho, Modare Ultraconforto, Vizzano e Schutz.  
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A primeira plataforma comercial do 
setor calçadista no exterior em 2019 
inaugurou positivamente o ano 
para as empresas brasileiras par-
ticipantes. A Expo Riva Schuh, tra-
dicional feira italiana da cidade de 
Riva del Garda, reuniu compradores 
e expositores do segmento entre os 
dias 12 e 15 de janeiro, possibilitan-
do bons negócios para a delegação 
do Brasil. As 44 marcas verde-ama-
relas presentes comercializaram 
431,3 mil pares de calçados, que 
geraram mais de US$ 7 mi em ne-
gócios in loco, valor 57% maior do 
que a edição do mesmo período de 
2018. A expectativa para os próxi-
mos meses é que as negociações 
ultrapassem os US$ 20 milhões. Os 
números fazem parte do relatório 
Abicalçados, que por meio progra-
ma Brazilian Footwear, mantido em 
parceria com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil), viabili-
zou as participações.

Segundo a analista de Promoção 
Comercial da Abicalçados, Ruísa 
Scheffel, apesar de uma aparente 
queda no número de visitantes no 
evento, os números foram positivos 
para as marcas brasileiras. “Esta 
é uma feira muito relevante, pois 
os compradores estão focados em 
fazer negócios. Percebemos isso 
quando comparamos os números, 
tivemos menos contatos que no 
ano passado, mas os negócios efe-
tivados aumentaram”, explica. No 
total foram aproximadamente 600 
contatos, sendo 200 deles novos, 

cerca de 100 a menos que em 2018. 
“Ademais, a expectativa de negó-
cios para os próximos seis meses 
se manteve no mesmo patamar, 
acima dos US$ 20 milhões. Muitos 
dos negócios iniciados na Expo 
Riva Schuh devem ser finalizados 
no próximo mês, quando acontece 
a feira Micam Milano, em Milão”, 
completa Ruísa.

Novos mercados
Além dos números, a Expo Riva 
Schuh destaca-se como uma im-
portante plataforma comercial 

para manutenção de mercados já 
ativados e entrada em novos. Es-
ses eram os principais objetivos da 
Adrun, marca de calçados esporti-
vos que participou de sua segunda 
edição da feira. O representante 
de exportação da empresa, Junior 
Pineze, conta que os resultados fo-
ram maiores do que o esperado, au-
mentando a presença da Adrun na 
Europa. “Na primeira participação, 
que foi em junho de 2018, abrimos 
três novos mercados. Nesta segun-
da participação, conseguimos abrir 
mais cinco novos, com ótimas ex-
pectativas de crescimento para os 
próximos seis meses”, relata.

Consolidar a presença da empresa 
no exterior também era o objeti-
vo da Pegada, que vê na Expo Riva 
Schuh uma boa oportunidade para 
fortalecer e aumentar contatos in-
ternacionais. “Esta feira é muito 
importante para a manutenção de 
mercado, pois é no início do semes-

tre, momento em que a empresa 
se reúne com seus principais dis-
tribuidores”, destaca o gerente de 
exportação, Juliano Fontes. “Além 
disso, tivemos a oportunidade de 
abrir dois novos clientes e, apesar 
de ser a edição de inverno, nor-
malmente mais fraca, tivemos três 
dias de bons atendimentos”, come-
mora Fontes. Participaram da ação 
as marcas Klin, Werner, Andacco, 
Carrano, Madeira Brasil, Verofatto, 
Piccadilly, Pegada, Vizzano, Beira 
Rio Conforto, Moleca, Molekinha, 
Molekinho, Modare Ultraconfor-
to, Usaflex, Tabita, Pampili, Cravo 
& Canela, Jorge Bischoff, Loucos 
& Santos, Ramarim, Comfortflex, 
Whoop, Stéphanie Classic, Cristofo-
li, Suzana Santos, Renata Mello, Sa-
patoterapia, Democrata, Petite Jolie, 
Sollu, Pimpolho, Indiana Colours of 
Brazil, Grendha, Grendene Kids, Co-
pacabana, Capelli Rossi, Capodarte, 
Dumond, ADG Export, Adrun GVD 
International, Arezzo e Awana.
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BALANÇA COMERCIAL

INÍCIO DE ANO PROMISSOR PARA EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

Conforme dados elaborados pela Abicalça-
dos, o primeiro mês registrou o embarque 
de 15 milhões de pares por US$ 99,3 milhões, 
altas de 33,4% em volume e de 23% em recei-
ta no comparativo com o primeiro mês do 
ano passado.

O presidente-executivo da Abicalçados, Hei-
tor Klein, ressalta que o número positivo foi 
puxado pelas exportações do Ceará, que ti-
veram incremento de quase 60% na relação 
com o primeiro mês do ano passado. “Existe 
um movimento de retomada nos embarques, 
já sentido nos meses finais do ano passado. 
A participação exitosa na primeira platafor-

ma internacional do ano, a Expo Riva Schuh, 
na Itália, nos dá bons indícios para 2019”, co-
menta. Segundo ele, o câmbio mais estável e 
a retomada do mercado nos Estados Unidos 
também são indicadores importantes.

Entre os destinos, destaque para os Estados 
Unidos. Em janeiro, os norte-americanos im-
portaram 1,67 milhão de pares por US$ 18,47 
milhões, altas de 80% em volume e de 52% em 
receita ante o mesmo mês de 2018. “A percep-
ção de recuperação do mercado estaduniden-
se, especialmente a partir da possibilidade de 
taxação extra do calçado chinês naquele país, 
está se confirmando”, comemora Klein, para 

quem o Brasil deve ocupar espaço deixado 
pelo calçado asiático naquele mercado.

O segundo destino dos embarques de janei-
ro foi a França, para onde foram enviados 
1,77 milhão de pares que geraram US$ 9 
milhões, quedas de 4% e de 21%, respectiva-
mente, ante janeiro de 2018.

Outro revés do primeiro mês foi a Argenti-
na, que em profunda crise econômica e pre-
servando suas reservas cambiais importou 
menos calçados brasileiros. No mês pas-
sado, os argentinos compraram 333,27 mil 
pares por US$ 4,3 milhões, quedas de 2% em 

pares e de 24,6% em receita no comparativo 
com mês correspondente de 2018.

Importações em queda
O primeiro mês do ano registrou queda nas 
importações de calçados, com 2,78 milhões de 
pares e US$ 39,53 milhões, quedas de 4,8% em 
volume e de 1,3% em dólares na relação com 
2018. As principais origens foram Vietnã, com 
1,33 milhão de pares e US$ 22 milhões (quedas 
de 1,8% e de 8%, respectivamente); Indonésia, 
com 570,5 mil pares e US$ 8,45 milhões (incre-
mentos de 42,3% e de 24%, respectivamente); 
e China, com 528,7 mil pares e US$ 3 milhões 
(quedas de 40% e de 15,3%, respectivamente).

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

RS RIO GRANDE DO SULCECEARÁ SP SÃO PAULO

JAN 2018: US$ 24,1 milhões 
JAN 2019: US$ 38 milhões 

JAN 2018: US$ 80,72 milhões JAN 2019: US$ 99,3 milhões 

VARIAÇÃO:  56,8%

JAN 2018: US$ 34,7 milhões 
JAN 2019: US$ 37,9 milhões 

VARIAÇÃO:  9,2%

JAN 2018: US$ 7 milhões 
JAN 2019: US$ 7,35 milhões 

VARIAÇÃO:  5,2%

VARIAÇÃO:  23%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN 2018: US$ 24 milhões
JAN 2019: US$ 22 milhões

VARIAÇÃO:  -8%

JAN 2018: US$ 3,5 milhões
JAN 2019: US$ 2,97 milhões

VARIAÇÃO:  -15,3%

JAN 2018: US$  40 milhões
JAN 2019: US$ 39,54 milhões

VARIAÇÃO:  -1,3%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do períodoTOTAL JAN 2018:  US$ 40 milhões JAN 2019: US$ 39,4 milhões
 

VARIAÇÃO:  -1,3%francal2019_an_abinforma_255x175_dez18.pdf   1   12/10/18   10:24

http://www.francal.com.br
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IMAGEM

MARCAS 
BRASILEIRAS 
CLICADAS 
SOB OLHAR 
COLOMBIANO

A Abicalçados, por meio do programa Brazilian Footwear, promoveu 
um evento de relacionamento com a imprensa colombiana durante 
Showroom realizado no país (leia na página 6). Em Bogotá, as mar-
cas participantes da ação foram clicados sob o olhar de alguns dos 
principais veículos da Colômbia. O evento teve apoio da Embaixada 
do Brasil no país. Confira algumas das imagens captadas:

Zatz

Stéphanie Classic, Savelli, Suzana Santos SavelliPetite Jolie

Via Uno Zatz

http://www.fimec.com.br

