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A indústria calçadista criou 6,8 mil postos no 
segundo mês do ano. O dado do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) é levemente 
superior ao registro do mesmo mês do ano 
passado, quando fechou em 6,4 mil. Mesmo 
com o dado positivo, a indústria ainda está 
com performance inferior na relação com o 
mesmo período de 2018, quando empregava 
294 mil pessoas. Em fevereiro passado, esse 
número foi de 283,76 mil postos (-3,5%). No 
setor, o estado que mais emprega segue sen-
do o Rio Grande do Sul, que respondeu por 
92 mil postos, 4,7% menos do que no mesmo 
mês do ano passado. 

O evento Análise de Cenários, com especia-
listas no setor calçadista, será realizado as 
19h no próximo dia 11 de abril, no Locanda 
Hotel, em Novo Hamburgo/RS. O evento tem 
confirmados os nomes do doutor em Econo-
mia, Marcos Lélis, do diretor da Ablac, Imad 
Esper, e do especialista em varejo, César Duro. 
O encontro marcará ainda o lançamento do 
Relatório Setorial 2019, que traz um apanhado 
de dados estatísticos oficiais do setor calça-
dista, brasileiro e mundial, que são cruzados 
com uma pesquisa realizada pela Inteligên-
cia de Mercado da Abicalçados. Além do Re-
latório Setorial, será lançado uma guia versão 
pocket detalhando os dados da balança co-
mercial brasileira de calçados. 

Pioneira no setor calçadista, plataforma de cocriação tem mais de 2,5 mil designers cadastrados.

No dia 13 de março, a Fenac, o Institu-
to Brasileiro de Tecnologia do Couro, 
Calçados e Artefatos (IBTeC) e a Coe-
lho Assessoria Empresarial realizaram 
a entrega dos quase dois mil pares de 
calçados produzidos durante a Fimec 
2019, feira realizada no final de feverei-
ro, em Novo Hamburgo/RS. Os calçados 
foram repassados para 12 entidades as-
sistenciais da região do Vale do Sinos e 
para a Secretaria de Desenvolvimento 
Social de Novo Hamburgo (SDS). Os 
calçados foram produzidos na Fábrica 
Conceito, estrutura montada no evento 
para produção em tempo real. O Sis-
tema de Operações Logísticas Auto-
matizadas (SOLA), da Abicalçados, foi 
responsável pelo controle da produção. 
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COALIZAÇÃO LEVA DEMANDAS PARA O GOVERNO

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

A Coalização da Indústria, integrada por 11 associações de 
setores estratégicos para a economia nacional e que repre-
sentam quase 40% do PIB industrial brasileiro, entre elas a 
Abicalçados, esteve reunida no final do mês passado com 
o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Pau-
lo Guedes. Na pauta, estavam as demandas para o novo 
governo, que incluem desburocratização, melhorias em 
infraestrutura, maior disponibilidade de crédito e as refor-
mas da Previdência e Tributária. O setor industrial, que já 
representou mais de 20% do PIB brasileiro na década de 80, e 
hoje minguou para pouco mais de 10%, enxerga as reformas 
como fundamentais para o ajuste fiscal e para a retomada 
sustentável da economia brasileira. A sinalização do gover-
no, neste sentido, tem sido positiva, porém é preciso de uma 

sinergia com o Poder Legislativo e a sociedade para dar efe-
tivo andamento às reformas.

Na oportunidade, também foi colocado que a retomada pas-
sa, ainda, pelo fomento à exportação, com a desburocrati-
zação das operações e a maior disponibilidade de crédito.  
Quanto à abertura comercial, que seguidamente aparece no 
discurso do presidente e de seu ministro da economia, foi 
apontado que a Indústria não é contrária, mas que o proces-
so precisa ser gradual e concomitante com a redução dos 
custos de produção, de forma com que a indústria nacional 
possa competir a par de igualdade com seus concorrentes 
estrangeiros. Hoje, abrindo as fronteiras para a importação, 
sem tarifas, o Brasil seria inundado por produtos asiáticos 

que provocariam uma quebradeira generalizada no setor. 
O fato se daria justamente em função de termos uma das 
maiores cargas tributárias dos países em desenvolvimento, 
e a maior entre os países concorrentes da indústria brasilei-
ra de calçados, um sistema engessado pela burocracia es-
tatal, que torna as operações mais onerosas, uma logística 
ineficiente e cara, entre outros problemas que se somam no 
chamado Custo Brasil.

Com as reformas mais urgentes será natural a retomada da 
confiança do consumidor, que por sua vez refletirá na maior 
confiança do empresariado, especialmente por ter um mer-
cado enorme e reprimido para trabalhar. Estamos confian-
tes – e vigilantes também!

“COM AS REFORMAS MAIS URGENTES 
SERÁ NATURAL A RETOMADA DA 

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR, QUE 
POR SUA VEZ REFLETIRÁ NA MAIOR 

CONFIANÇA DO EMPRESARIADO”
HEITOR KLEIN
Presidente-executivo da Abicalçados

10 DE MARÇO DE 2019  FOLHA DE S. PAULO | SÃO PAULO/SP

12 DE MARÇO DE 2019 JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA | P.11 

14 DE MARÇO DE 2019  ZERO HORA | MARTA SFREDO | P.10

15 DE MARÇO DE 2019  GAÚCHAZH | GERAL  

18 DE MARÇO DE 2019 EXCLUSIVO | INDÚSTRIA DO FUTURO 

20 DE MARÇO DE 2019  JORNAL NH | NEGÓCIOS | P. 11   

Efeito Trump nos calçados
A exportação brasileira de calçados cresceu 26% em volume no 
primeiro bimestre deste ano, na comparação com o mesmo perío-
do de 2018, segundo a Abicalçados (associação da indústria). Uma 
quantidade maior de encomendas dos Estados Unidos é a principal 
explicação para o aumento, de acordo com Heitor Klein, presidente 
da entidade. Ao se considerar apenas os EUA, o número de pares ex-
portados subiu cerca de 68%.“Os importadores americanos olharam 
mais para o Brasil em função das disputas entre [o presidente Do-
nald] Trump e a China”, diz o executivo. 

Exportações de calçados brasileiros seguem em alta
O segundo mês do ano manteve o crescimento nas exportações de cal-
çados. No mês passado, conforme levantamento da Abicalçados, foram 
embarcados 11 milhões de pares que geraram US$ 84,4 milhões, incre-
mentos de 17,4% em volume e de 8,8% em receita no comparativo com 
igual mês de 2018. Com isso, no acumulado do ano, somam comerciali-
zados no exterior 26 milhões de pares por US$ 183,7 milhões, altas tanto 
em volume (26%) quanto em dólares (16%).  O presidente executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, destaca que o resultado positivo tem sido puxado, 
sobretudo, pelo incremento das vendas aos Estados Unidos. 

Guerra da banana afeta calçados
A importação de bananas do Equador, que provocou queixa do presi-
dente Jair Bolsonaro, é a nova vilã de uma novela já na terceira tempo-
rada. Na semana passada, fabricantes de sapatos foram alertados que 
haviam voltado as restrições à entrada do produto no Equador. - Nos-
sa alegria não durou dois meses - observa Priscila Link, coordenadora 
de Inteligência de Mercado da Abicalçados. Um acordo no âmbito do 
Mercosul permite que os calçados brasileiros entrem no Equador sem 
pagar tarifa de importação. Para retaliar, os equatorianos invocam um 
instrumento chamado de “dúvida de qualificação de origem”. 

Indústrias brasileiras devem continuar a sentir demanda desaque-
cida argentina
O cenário desfavorável para o consumo dos argentinos, com infla-
ção e desemprego em alta, está afetando a indústria brasileira e deve 
se manter assim por mais algum tempo. [...] A alteração do humor 
dos consumidores argentinos do começo do ano passado para agora 
freou as vendas de calçados brasileiros para o país, já que os distribui-
dores não conseguem vender e, por isso, aumentaram seus estoques, 
disse Heitor Klein, presidente da Abicalçados.

Dê propósito
Por Roberta Ramos*
Você já ouviu falar sobre empresas com propósito? 
O tema é recorrente em eventos que abordam assuntos emergentes 
da revolução digital. Ainda assim, existe uma conceituação equivoca-
da sobre o termo, que nos leva a entendê-lo ou como visão, ou como 
responsabilidade social. Propósito, na verdade, é o motivo. Propósito é a 
resposta ao por quê. E é justamente por ele, que a estratégia das novas 
organizações deve começar. 

Calçadistas podem aderir a acordo até final de março
A Abicalçados vem trabalhando com associados para a adesão ao 
acordo para logística reversa de embalagens. Com um quórum de 
mais de 50% das empresas associadas engajadas, a entidade tem 
uma meta de adesão de pelo menos 80% delas até o final de março, 
quando termina o prazo de adesão ao termo de cooperação ambien-
tal acordado com o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do 
Sul. O Termo de Cooperação Ambiental (TCA) com o MPE/MS é pro-
veniente de um inquérito civil instaurado pela Promotora de Justiça 
da Comarca de Campo Grande. 
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As empresas interessadas em participar da 
plataforma de cocriação Moda Co têm até o 
próximo dia 19 de abril para realizar inscrição. 
Pioneira no setor calçadista, a plataforma de 
criação coletiva desenvolvida pela Abicalça-
dos funciona no site www.modaco.cc, local 
onde são realizadas todas as etapas dos de-
safios, que terão seus vencedores conhecidos 
em julho.
 
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. “O setor calçadista, gradual-
mente, vai percebendo o valor da cocriação 
e aderindo à proposta. Hoje já são mais de 
2,5 mil designers inscritos, que trazem ins-
pirações importantes para as empresas”, 
ressalta o gestor de Projetos da Abicalçados, 
Cristian Schlindwein.
 
Visão da marca
O coordenador de Estilo da Morena Rosa, 
Jeferson Propp, comenta que a participa-
ção da empresa foi uma oportunidade para 
analisar a maneira como cada participan-
te identifica a marca e a interpretação de 

cada designer a respeito das propostas de 
produtos. “A ação instiga a criatividade dos 
designers e suas criações por não limitar 
as ideias, e também pelo fato de o profis-
sional não estar inserido no contexto da 
marca e com possíveis limitações fabris”, 
avalia o profissional, acrescentando que 
a empresa utilizou insights captados em 
projetos lançados na plataforma em 2018.
 
Outra empresa satisfeita com a Moda Co é 
a Kildare, que participou da plataforma em 
2017. “Para a Kildare, a participação foi sur-
preendente pela qualidade e forma de apre-
sentação da maioria dos projetos que nos 
foram enviados. Tivemos um número de 
propostas que superou nossa expectativa, 
nos deixando muito satisfeitos com o custo/
benefício da ação, além da nossa satisfação 
em proporcionar a oportunidade para pro-
fissionais apresentarem a sua visão com re-
lação à marca”, avalia o gerente de Pesquisa 
e Desenvolvimento da empresa, Fábio Saul, 
ressaltando que além de a iniciativa propor-
cionar esse levantamento da visão dos pro-
fissionais da área sobre a marca, ela permite 
a descoberta de talentos e, em alguns casos, 
a percepção de novos nichos de produtos 
para o portfólio da indústria. Saul conta que 

a Kildare utilizou detalhes gerados pela pla-
taforma em suas coleções. “Porém, temos 
alguns projetos, dos apresentados, que acha-
mos serem viáveis para o nosso mercado e 
estão em análise para incremento de nossa 
coleção ainda nesse ano”, adianta o gerente.
 
Como funciona
Atualmente com mais de 2,5 mil designers 
cadastrados, a plataforma Moda Co funcio-
na totalmente on-line, no site www.moda-
co.cc. A gestão do processo é toda da Abi-
calçados, sendo que a empresa inscrita só 

tem obrigações de enviar os desafios (brie-
fings) e esperar pelas respostas dos usuá-
rios. Em julho, serão conhecidos os vence-
dores, dois por desafio, um na modalidade 
Empresa, escolhido pela própria, e outro na 
modalidade Comunidade, que será votado 
pelos próprios usuários da plataforma. As 
premiações são de R$ 1,8 mil e R$ 700, res-
pectivamente.
 
A empresa interessada em participar do pro-
jeto deve fazer contato via e-mail janaina@
abicalcados.com.br para mais informações.

MODA CO INSCREVE 
EMPRESAS ATÉ O DIA 19 DE ABRIL

ESPECIAL
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ABI NOTÍCIAS

ORIGEM SUSTENTÁVEL E 
LOGÍSTICA REVERSA SÃO TEMAS 
DE ENCONTRO NA AREZZO&CO

CERTIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DO COURO 
BRASILEIRO: NORMAS TÉCNICAS EM ANÁLISE

Na noite do último dia 13 de março, a  
Arezzo&Co organizou o 1º Encontro de Sus-
tentabilidade, ocasião em que reuniu os 
principais nomes da temática no setor cal-
çadista para discutir a necessidade da In-
dústria se adequar ao que já é uma realida-
de no Brasil e no mundo. O evento, ocorrido 
no teatro do Centro de Educação Integrada 
(CEI), em Campo Bom/RS, contou com três 
momentos, falas sobre as ações de susten-
tabilidade adotadas pela Arezzo&Co, um 
bate-papo sobre sustentabilidade nos ne-
gócios mediado pelo presidente-executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, e uma pales-
tra com a Eureciclo, selo de certificação de 
logística reversa. 

Abrindo o evento, o presidente do gru-
po, Alexandre Birman, ressaltou que a  
Arezzo mira na longevidade, buscando ado-
tar práticas de sustentabilidade em todos os 
seus pilares. “Estamos aqui de forma apai-
xonada, para conscientizar a todos sobre 
a importância de mudar nossas ações. A  
Arezzo está nesse caminho, mas sem o en-
volvimento e o engajamento de todos nós, 
não vamos conseguir mudar a realidade 
atual”, declarou Birman. 

Negócios
O painel sobre Sustentabilidade nos Negó-
cios reuniu para um bate-papo, mediado 
por Klein, Marco Aurélio Copetti (Sebrae), 
Valdir Soldi (IBTeC), Silvana Dilly (Assinte-
cal/IBB), Álvaro Flores (CICB) e Ramon Calro 
(Provoko). Na conversa, abordaram-se as 
principais certificações da cadeia coureiro-
-calçadista e a importância das empresas 
se adequarem a elas. 

Representando o Programa Origem Susten-

tável, certificação desenvolvida pela Abical-
çados em parceria com a Associação Bra-
sileira de Empresas de Componentes para 
Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal) e 
com o apoio do Instituto By Brasil (IBB), Sil-
vana abordou a reavaliação dos critérios e 
princípios efetuada no ano passado visando 
a otimização dos processos de avaliação. 

O programa criado em 2013, com foco em 
toda a cadeia produtiva de calçados, foi 
reformulado no ano passado com a parti-
cipação de outras associações do setor, es-
pecialistas e empresas de calçados e com-
ponentes. “Hoje, sustentabilidade ainda é 
um diferencial, mas muito em breve será 
uma obrigação em todos os segmentos. As 
empresas terão que se adaptar”, avaliou Sil-
vana, ao explicar que para entrar no Progra-
ma há um número mínimo de indicadores 
que a empresa deve cumprir e que, à medida 
que se desenvolve, ela pode mudar de nível. 
São quatro níveis de certificação: Bronze, 
Prata, Ouro e Diamante. 

Logística Reversa
No terceiro momento, Marcos Matos e Gabrie-
la Reis, do Selo Eureciclo, discorreram sobre 
os impactos do ser humano no meio ambien-
te e indicaram medidas que podem minimi-
zar os danos. A certificação é concedida a 
fabricantes que colaboram na compensação 
ambiental de suas embalagens através de um 
sistema de logística reversa. 

Em fevereiro, a Abicalçados lançou um pro-
grama de logística reversa para embalagens 
em parceria com a Eureciclo, originado de um 
acordo de cooperação ambiental firmado en-
tre a entidade e o Ministério Público do Estado 
do Mato Grosso do Sul. Conforme a legislação 
ambiental brasileira, 22% das embalagens 
colocadas no mercado devem ser recicladas, 
retornando ao ciclo produtivo. “No sistema 
de compensação ambiental, a empresa paga 
uma cooperativa para recolher e reciclar em-
balagens equivalentes a de seus produtos. É 
isso que fazemos em nossa parceria com a 
Arezzo e a Abicalçados”, explica Gabriela. 

Representantes de curtumes, indústrias 
calçadistas, empresas químicas, entidades 
de classe e órgãos de certificação iniciaram 
a revisão das duas normas que dão base à 
Certificação de Sustentabilidade do Couro 
Brasileiro (CSCB). O encontro de abertura 
dos debates, atualização de indicadores e 
redação das normas ocorreu no IBTeC, em 
Novo Hamburgo/RS, com participação pre-
sencial e por videoconferência dos atores 
que construíram e trabalharam sobre a 
ABNT NBR 16.296:2014 – Couros – Princí-
pios, critérios e indicadores para produção 
sustentável e ABNT NBR 16.297:2014 – Cou-
ros – Diretrizes para a Implementação da 
ABNT NBR 16.296.

A revisão das normas está sendo feita por 
meio da reabertura da Comissão de Estu-

dos Especial que deu origem aos conteú-
dos, formada no âmbito do Comitê Brasi-
leiro do Couro e Calçados (CB-11) da ABNT. 
Como explica Álvaro Flores, coordenador 
da comissão, a reavaliação é recomenda-
da pela ABNT após um período de cinco 

anos da publicação das normas. “A ideia é 
que possamos identificar oportunidades 
de melhorias, alinhar a interpretação dos 
requisitos pelos organismos e levantar 
necessidades observadas neste período 
de cinco anos a partir da experiência de 
todos que estiveram em contato com as 
normas, como curtumes, clientes e forne-
cedores”, destaca.

Nos próximos meses, reuniões periódicas 
abertas ao público devem trazer a deba-
te questões como gestão de indicadores, 
comunicação, auditoria e outros pontos. 
Após, o resultado destes encontros segue 
para análise junto à ABNT. A próxima reu-
nião será no dia 11 de abril, a partir das 8h, 
também no IBTeC e com participação via 
teleconferência.

INOVA-AÇÃO

INOVAÇÃO COMO 
FORMA DE REDUZIR 
A DISPARIDADE DE 
GÊNERO NO 
EMPREENDEDORISMO

A disparidade de gênero existente na 
academia, com pequena participa-
ção das mulheres em atividades de 
pesquisa, inovação e relacionamento 
com a Indústria é bem documentada 
na literatura e os estudos que buscam 
explicar as causas do gap ganham cada 
vez mais relevância. Também é bem 
conhecido o fato de que esse gap de 
gênero não existe somente no ambien-
te acadêmico, mas está fortemente 
presente nas atividades empreende-
doras, com um número relativo muito 
maior de homens envolvidos na criação 
de empresas de base tecnológica. Um 
estudo recente de Gompers e Wang 
analisou 42,5 mil empreendedores de 
startups. Destes, 91% são homens e 9% 
são mulheres. Concentração que ocorre 
da mesma maneira nas empresas de 
venture capital, que financiam o empre-
endedorismo. Segundo Gompers, perto 
de 80% dessas nunca contrataram uma 
investidora mulher.

Não existe consenso sobre as razões 
que levam ao nível tão baixo de empre-
endedorismo feminino. Mesmo diante 
de um avanço no número de mulhe-
res graduadas nas áreas de ciência e 
engenharia nos últimos 25 anos, esse 
crescimento não é refletido na criação 
de novas empresas. Ou seja, não é a 
falta de mulheres capacitadas e bem 
formadas que origina essa disparidade.

O mercado financeiro e de venture 
capital é caracterizado por uma elevada 
participação masculina e os profis-
sionais dessa indústria tendem a se 
associar e se relacionar com empre-
endedores que compartilham das 
mesmas características demográficas 
que eles. Assim, quando investidores 
homens precisam definir onde aplicar 
os recursos, há uma tendência em 
escolher empresas criadas por outros 
homens. Dessa forma, a atração de 
mais mulheres para as empresas de 
investimento é uma das formas mais 
impactantes de alterar o gap de gênero 
existente. Felizmente, novos grupos 
de investimento anjo e venture capital 
com foco em startups femininas vêm 
surgindo para amenizar o problema. 

Outra ferramenta importante para 
redução da disparidade é uma inova-
ção nos instrumentos de captação de 
recursos para startups chamada de 
crowdfunding. Este é um novo canal de 
investimento para projetos de inova-
ção baseado na internet, por meio do 
qual investidores aportam recursos em 
novas empresas em troca de produtos, 
serviços ou participação acionária. 
Crowdfunding representa uma maneira 
mais democrática e colaborativa de 
angariar recursos necessários para 
viabilizar o desenvolvimento de novas 
ideias e empresas. A proporcionalida-
de de gênero nas plataformas é muito 
mais balanceada. Segundo dados da 
Kickstarter, uma das mais importantes 
plataformas de crowdfunding do mun-
do, 44% de todos investidores cadastra-
das são do sexo feminino. Essa nova 
forma de captar recursos se tornou 
uma das mais importantes fontes de 
financiamento para empreendimentos 
criados por mulheres.

Alexandre Peteffi 
Consultor de Inovação



ABINFORMA - ABRIL 2019
- 5 -

Frisando sobre a obrigatoriedade 
da adoção de um sistema de lo-
gística reversa para embalagens 
de calçados, a Abicalçados pro-
moveu, no último dia 27 de março, 
um evento na sua sede, em Novo 
Hamburgo/RS. Conduzido pela co-
ordenadora da Assessoria Jurídica 
da entidade, Suély Mühl, e pelo 
advogado Elias da Silveira Neto, o 
encontro com calçadistas serviu 
para dirimir dúvidas sobre a ques-
tão e detalhar o projeto elaborado 
pela Abicalçados para cumprir no-
tificação do Ministério Público do 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

Na oportunidade, Suély fez um his-
tórico da questão, que data de 2017, 
quando todas as empresas ficaram 
obrigadas a adotar um sistema de 
logística reversa para suas embala-
gens. A primeira notificação rece-
bida pela Abicalçados, enquanto re-
presentante das indústrias do setor, 
foi em janeiro de 2018. “Recebemos, 
em janeiro daquele ano, uma pri-
meira notificação do Ministério do 

Meio Ambiente, alertando sobre a 
adoção do sistema. Dois meses de-
pois, veio a notificação do MPE/MS, 
mais impositiva, com prazos para o 
projeto e ajuizando uma ação civil 
pública no valor de mais de R$ 126 
milhões no caso de descumpri-
mento”, explica a advogada. A par-
tir daí, conta Suély, foi criado um 
Grupo Técnico entre Abicalçados e 

empresas do setor para a discussão 
da questão, o que culminou com a 
assinatura de um Termo de Coope-
ração Ambiental junto ao MPE/MS 
e posterior arquivamento parcial 
da ação.  

O projeto assinado foi realizado 
junto à empresa New Hope Eco-
tech, criadora do selo Eureciclo e 

que já tem termos semelhantes 
assinados com entidades como 
a Federação das Indústrias do 
Estado de SP. Conforme o acordo 
com o MPE/MS, 22% das emba-
lagens de calçados comercia-
lizadas no Mato Grosso do Sul 
precisam ser recicladas. A ad-
vogada explica que a New Hope 
Ecotech possui parcerias com 
cooperativas homologadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente e 
aptas para realização do proces-
so. Por meio do acordo, as em-
presas pagam proporcionalmen-
te ao volume comercializado no 
Mato Grosso do Sul, conforme a 
pegada de logística reversa, que 
é calculada com o auxílio da 
própria New Hope Ecotech. Sué-
ly ressalta que o valor não é ele-
vado, de R$ 140 por tonelada de 
embalagem gerada, e que a em-
presa que não possui negócios 
no Mato Grosso do Sul fica isen-
ta de pagamento. Os valores são 
negociados diretamente com a 
empresa especializada, sendo a 

Abicalçados apenas uma inter-
mediadora do projeto. 

Efeito cascata
Apesar de o acordo realizado con-
templar as embalagens enviadas 
para o Mato Grosso do Sul, a tendên-
cia é de que a ação tenha um efeito 
cascata, chegando aos demais es-
tados brasileiros em breve. Suély 
comenta que, no mês passado, a 
entidade recebeu notificação seme-
lhante do MPE/PR e que São Paulo já 
possui legislação semelhante para a 
liberação de licenças ambientais. 

Para participar do projeto, as em-
presas precisam ser associadas à 
Abicalçados, que como gestora res-
ponsável pelo mesmo presta con-
tas aos órgãos fiscalizadores por 
meio de relatórios anuais. O Termo 
de Adesão do projeto pode ser soli-
citado via e-mail suely@abicalca-
dos.com.br. Após assinado, será re-
metido para a New Hope Ecotech, 
que fará o contato para iniciar os 
trâmites necessários. 

ABICALÇADOS PROMOVE EVENTO 
SOBRE LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS

ABI NOTÍCIAS

CALÇADISTAS COMEMORAM 
APROVAÇÃO DE PROJETO DE IOT

PRÊMIO DIREÇÕES SERÁ 
ENTREGUE NO DIA 25

Mobilizando empresas do setor calçadista para captação de 
recursos para inovação desde o ano passado, a Abicalçados 
comemora a primeira vitória no âmbito do Future Footwear, 
programa que propõe um direcionamento para novos produtos, 
novos processos e novos modelos de negócios para empresas 
do segmento. O projeto Test Bed IoT, do Senai/RS, Embrapii e 
BNDES, receberá um aporte de R$ 1,5 milhão para utilização em 
18 meses e tem como objetivo o desenvolvimento de produtos 
para controle de qualidade e rastreabilidade da movimentação 
de ativos no âmbito da Internet das Coisas (IoT). 

A gestora de Projetos da Abicalçados, Roberta Ramos, con-
ta que quatro empresas aderiram ao projeto: Redeplast (cal-
çadista), Máquinas Sazi e Orisol do Brasil (máquinas para o 
setor) e Taggen (soluções tecnológicas). “Fizemos um movi-
mento inédito no setor calçadista, atraindo empresas inte-
ressadas em soluções que envolvessem IoT para uma rodada 
de apresentação do edital. Foi uma forma de mostrar como 
pode ser simples aplicar para a captação de recursos para 
a inovação e já aproximá-las de um Instituto de Ciência e 
Tecnologia - ICT, o Senai”, comenta a gestora, ressaltando a 
importância deste primeiro passo, especialmente para uma 
indústria que ainda acessa muito pouco os recursos dispo-
níveis para inovação. “O objetivo da Abicalçados, especial-
mente com o serviço de Captação de Recursos, é justamente 
mudar esse cenário”, frisa, ressaltando que apenas 1% dos 
projetos inovadores do segmento são financiados por ter-
ceiros. “Existem recursos disponíveis, mas poucas empresas 
acessam”, conclui Roberta.   

O projeto
O projeto aprovado vai desenvolver e implementar tecnolo-
gias IoT para a inspeção da qualidade e rastreabilidade do 
produto e do processo (cadeia de suprimento, incluindo suas 
operações fiscais relativas à Nota fiscal eletrônica, inventário 

e logística reversa), a partir de tecnologia RTLS (Real Time Lo-
cation System) indoor/outdoor. Os testbeds são plataformas 
experimentais modulares, economicamente viáveis, criadas 
a partir de requisitos operacionais definidos por um conjunto 
de setores industriais, em que soluções tecnológicas podem 
ser testadas em ambiente controlado, mas que reproduz em 
escala um cenário real.

O gerente de Operações do Senai/RS, Victor Gomes, ressalta 
que a aprovação do Projeto foi uma conquista conjunta, da 
instituição e da Abicalçados, que realizou workshops para 
mobilização das empresas. “Passamos por uma avaliação 
bem criteriosa”, comemora.  

FF 
Para acessar linhas de fomento à inovação, a Abicalçados 
lançou, no final do ano passado, o FF Captação de Recursos. 
O serviço auxilia empresas do setor calçadista no desenvol-
vimento e escrita do projeto, submissão e defesa, atrelando 
sua remuneração a uma taxa de sucesso. Mais informações 
em www.abicalcados.com.br/ffcaptacaoderecursos. 

Está quase tudo pronto para a cerimônia de entrega do Prê-
mio Direções! Realizada no dia 25 de abril, no Espaço TAO, 
em Novo Hamburgo/RS, a iniciativa da Abicalçados realiza 
a sua sétima edição, premiando os melhores cases de su-
cesso nas categorias Gestão Industrial, Marketing, Interna-
cionalização, Design e Sustentabilidade, além do jornalista 
responsável pela melhor matéria setorial escrita ao longo 
de 2018.

Em cada categoria, serão agraciadas duas empresas, uma 
de médio/grande e outra de micro/pequeno portes.  O ges-
tor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, des-
taca que o objetivo é contar histórias de casos de sucesso, 
estimulando a indústria de calçados a adotar práticas de 
excelência que impulsionem a competitividade do setor.

Os vencedores, além do troféu do Prêmio Direções, recebem 
divulgação nos canais de comunicação da Abicalçados.

O patrocínio é do Sicoob Ecocredi, Couromoda e Francal Fei-
ras. Mais informações no site www.premiodirecoes.com.br.
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PLATAFORMA ON-LINE DO BRAZILIAN 
FOOTWEAR CHEGA A 1,8 MIL COMPRADORES

AÇÕES INTERNACIONAIS 
SOMAM US$ 50 MILHÕES EM VENDAS 

BRAZILIAN FOOTWEAR

As ações comerciais do primeiro trimestre 
do ano foram satisfatórias para as empresas 
brasileiras que participaram por meio do 
Brazilian Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados mantido pela Abi-
calçados e Apex-Brasil. No total das parti-
cipações nas feiras italianas Micam e Expo 
Riva Schuh, na norte-americana FN Pla-
tform e no showroom Colômbia, as marcas 
somaram US$ 49,5 milhões em negócios in 
loco e alinhavados. 

A gestora de Projetos da Abicalçados, Rober-
ta Ramos, destaca que o número é positivo, 
especialmente por se tratar de apresenta-

ções das coleções de outono-inverno. “Nas 
mostras de verão os volumes são ainda su-
periores, já que além de serem produtos mais 
competitivos, são o forte da produção brasi-
leira”, avalia. Segundo ela, para o segundo 
semestre, ainda não existe uma agenda defi-
nida, pois o convênio com a Apex-Brasil está 
em fase de renovação. “Os calçadistas brasi-
leiros, apoiadas pelo Brazilian Footwear, vêm 
a cada ano conquistando uma maior matu-
ridade exportadora, com produtos adaptados 
ao comprador internacional e preço ajusta-
do”, acrescenta. Por outro lado, as constantes 
oscilações no câmbio têm prejudicado  a for-
mação de preços. 
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Em setembro de 2015, como uma resposta 
ao vertiginoso crescimento dos negócios 
no ambiente on-line, o Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações de cal-
çados mantido pela Abicalçados e Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), lançou o 
BrazilianFootwear.com. Hoje com 83 mar-
cas calçadistas participantes, a iniciativa 
comemora o cadastro de 1,8 mil compra-
dores internacionais qualificados de mais 
de 180 países.

A analista de Promoção Comercial da Abi-
calçados, Paola Pontin, ressalta que a plata-
forma promove o contato entre a indústria 
brasileira e o comprador internacional, por 
meio de uma página mantida e atualizada 
pela própria empresa cadastrada. “É uma 
espécie de rede social da marca, onde ela 
disponibiliza o seu catálogo e recebe men-
sagens de compradores interessados na ne-
gociação”, conta. “Muitos negócios já foram 
gerados por meio do contato realizado via 
plataforma. Temos retornos muito positivos 
de algumas dessas empresas, que apontam 
bons contatos comerciais iniciados pelo 

site”, comenta a analista, ressaltando que, 
no entanto, as marcas cadastradas preci-
sam ser proativas e manter seus perfis atu-
alizados para uma melhor performance.

Origens
Cerca de 20% dos compradores cadastra-
dos na plataforma são dos Estados Unidos, 
principal destino das exportações brasilei-
ras de calçados e que, no primeiro bimestre, 
aumentou suas importações do produto 
verde-amarelo em 60% no comparativo com 
igual ínterim de 2018. Além dos compra-
dores norte-americanos, a plataforma tem 
bom número de cadastros provenientes 
da Itália, Reino Unido, África do Sul, Chi-
na, Espanha, Argentina, Colômbia, México, 
Austrália, Índia, França, Peru, Canadá, Ale-
manha, Equador, Paquistão, Rússia, Arábia 
Saudita e Bolívia.

Mailing
Paola conta que, no ano passado, teve início 
uma novidade na plataforma. Uma news é 
enviada, a cada 15 dias, para mais de 2,5 mil 
contatos (os 1,8 mil da plataforma e outros 
700 compradores com os quais a Abicalça-

dos mantém relacionamento). “Compradores 
altamente qualificados do nosso contato são 
somados aos cadastrados na plataforma, po-
tencializando ainda mais os negócios”, avalia.

Como usar
Para se cadastrar na plataforma, que funcio-

na no site BrazilianFootwear.com, a empresa 
precisa ser associada à Abicalçados e ao Bra-
zilian Footwear. Associada, a empresa faz tudo 
via site, desde o cadastro até a manutenção da 
página. O contato com compradores se dá na 
própria plataforma, de forma on-line. Mais in-
formações com paola@abicalcados.com.br.

EXPO RIVA SCHUH – RIVA DEL GARDA/ITÁLIA
12 A 15 DE JANEIRO DE 2019
US$ 20 MILHÕES
44 MARCAS BRASILEIRAS APOIADAS

SHOWROOM COLÔMBIA – BOGOTÁ, MEDELLÍN E CALI (FOTO)
28 DE JANEIRO A 1º DE FEVEREIRO DE 2019
US$ 1,47 MILHÃO
17 MARCAS BRASILEIRAS APOIADAS

FN PLATFORM – LAS VEGAS/EUA
5 A 7 DE FEVEREIRO DE 2019
US$ 3,7 MILHÕES
21 MARCAS BRASILEIRAS APOIADAS

MICAM – MILÃO/ITÁLIA
10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2019
US$ 24,3 MILHÕES
67 MARCAS BRASILEIRAS APOIADAS

VEJA COMO FOI O DESEMPENHO NAS FEIRAS DO TRIMESTRE:
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BALANÇA COMERCIAL

ASSOCIADOS

BIMESTRE REGISTRA INCREMENTO 
NAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

USAFLEX VAI AMPLIAR A UNIDADE NO RS

O segundo mês do ano manteve o crescimento nas expor-
tações de calçados. Em fevereiro, conforme levantamento 
elaborado pela Abicalçados, foram embarcados 11 milhões de 
pares que geraram US$ 84,4 milhões, incrementos de 17,4% 
em volume e de 8,8% em receita no comparativo com igual 
mês de 2018. Com isso, no bimestre, somam comercializados 
no exterior 26 milhões de pares por US$ 183,7 milhões, altas 
tanto em volume (26%) quanto em dólares (16%).

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, desta-
ca que o resultado positivo tem sido puxado, sobretudo, pelo 
incremento das vendas aos Estados Unidos. “Como forma de 
precaução frente a possíveis entraves que possam ser provo-
cados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, o 
importador daquele país vem diversificando suas fontes de 
fornecimento de calçados. Com isso, ganhamos espaço”, ava-
lia o executivo. 

O principal destino dos embarques brasileiros no bimestre 
foi justamente os Estados Unidos. No acumulado, os norte-
-americanos importaram 3 milhões de pares por US$ 37,74 

milhões, altas de 67,7% em volume e de 59% em receita ante 
o mesmo ínterim de 2018. O segundo destino foi a França, 
que ultrapassou a Argentina no ranqueamento. No bimestre, 
os franceses compraram 2,7 milhões de pares por US$ 14,34 
milhões, incremento de 8% em volume e queda de 12,4% em 
receita em relação ao ano passado. A Argentina, que vem di-
minuindo as importações desde o segundo semestre de 2018, 
importou, no período, 902 mil pares por US$ 11,27 milhões, 
quedas de 13,5% em volume e de 34,3% em receita no compa-
rativo com igual intervalo do ano passado.

Já as importações de calçados, no bimestre, cresceram 
9,5% em volume e registraram queda de 3,7% em receita no 
comparativo com período correspondente do ano passa-
do. No bimestre, entraram no Brasil 6,28 milhões de pares 
por US$ 70 milhões. Segregando apenas fevereiro, foram 
importados 3,5 milhões de pares por US$ 30,67 milhões, in-
cremento de 24,3% em volume e queda de 6,7% em receita 
na relação com fevereiro de 2018.

As principais origens dos dois primeiros meses foram Vietnã 

(2 milhões de pares e US$ 34,4 milhões, quedas de 12% e de 
18,4%, respectivamente), Indonésia (1 milhão de pares e US$ 
16 milhões, incrementos de 54,2% e 31,4%) e China (2,43 mi-
lhões de pares e US$ 8 milhões, incrementos de 23,5% e 11,5%).

Em partes de calçados – cabedais, palmilhas, solas, saltos etc 
– as importações somaram US$ 6,58 milhões, 53,7% menos 
do que no primeiro bimestre de 2018. As principais origens 
foram China, Vietnã e Paraguai.

A calçadista Usaflex, de Igrejinha/RS, anun-
ciou mais uma etapa do plano de reestrutura-
ção das plantas fabris da empresa. A unidade 
de Campo Bom/RS terá um novo endereço a 
partir da primeira semana de junho deste ano, 
anunciou o CEO da empresa, Sergio Bocayuva. 
A nova fábrica, localizada no bairro Rio 
Branco, terá cerca de cinco mil metros qua-
drados e será três vezes maior que a atual. 
“Tinha uma limitação na atual unidade e 
estamos em contato com a administração 
municipal desde o ano passado. A mesma 

nos ajudou a procurar o novo prédio, o qual 
atende plenamente as nossas demandas”, 
revela Bocayuva. 

Bocayuva destaca que como contrapartida à 
geração de empregos em Campo Bom, a pre-
feitura da cidade disponibilizará um incentivo 
que será investido na planta. “A nova unidade 
permite a ampliação da fábrica com novos es-
paços. Acredito que quanto à abertura de no-
vas vagas, vamos superar as 150 projetadas”, 
projeta o executivo.

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

RS 

TOTAL

RIO GRANDE DO SUL
CE
CEARÁ

PB
PARAÍBA

JAN - FEV 2018: US$ 69,67 milhões 
JAN - FEV 2019: US$ 74,43 milhões 

JAN - FEV 2018: 158,34 milhões JAN - FEV 2019: US$ 183,71 milhões 

VARIAÇÃO:  6,8%

JAN - FEV 2018: US$ 44,44 milhões 
JAN - FEV 2019: US$ 63,53 milhões 

VARIAÇÃO:  42,9%

JAN - FEV 2018: US$ 10,91 milhões 
JAN - FEV 2019: US$ 14,92 milhões 

VARIAÇÃO:  36,8%

VARIAÇÃO:  16%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - FEV 2018: US$ 42,18 milhões
JAN - FEV 2019: US$ 34,41 milhões

VARIAÇÃO:  -18,4%

JAN - FEV 2018: US$ 12,28 milhões
JAN - FEV 2019: US$ 16,14 milhões

VARIAÇÃO:  31,4%

JAN - FEV 2018: US$  7,28 milhões
JAN - FEV 2019: US$ 8,12 milhões

VARIAÇÃO:  11,5%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do período

TOTAL JAN - FEV 2018:  72,61 milhões JAN - FEV 2019: US$ 69,92 milhões
 

VARIAÇÃO:  -3,7%
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ENTREVISTA

EQUIPE PARTICIPANTE 
DA MMX LANÇARÁ 
MARCA DE CALÇADOS
A Abicalçados tem orgulho de apresentar 
mais uma cria da MMX, antiga Maratona 
MUDE. No ano passado, a equipe formada 
por Rômulo Henrique da Silva, Pabulo Ro-
drigo de Paula, Matheus Vinicíus de Moraes 
e Lauir Knop não levou para casa o prêmio 
de R$ 12 mil, mas levou uma ideia muito im-
portante: a de criar uma marca de calçados. 
Nesta entrevista exclusiva para o Abinfor-
ma, o designer Rômulo Henrique da Silva, 
vencedor da Maratona MUDE de 2016, conta 
como surgiu a ideia.

Abinforma - Como foi a experiência de par-
ticipar da MMX?
Rômulo - Foi uma experiência única, uma 
oportunidade de colocar o lado criativo 
em pauta.

Abinforma - Na época, como chegou a infor-
mação do evento?
Rômulo – Eu e o Matheus já conhecíamos o 
evento, ele participou em 2015. Aí conversa-
mos com os demais, que compraram a ideia.

Abinforma – Vocês lançarão uma marca de 
calçados em breve. Como surgiu a ideia?
Rômulo - A ideia de tocar o projeto surgiu 
logo após a MMX. Temos uma nova proposta 
de design, com novo olhar para materiais...

Abinforma – Qual será o nome da marca?
Rômulo - O nome da marca é MXTRI.LAB 
– se lê “matri”. A marca de fato nasceu na 
MMX, onde além de três protótipos, desen-
volvemos um modelo de negócio, um novo 
olhar para a indústria do calçado. O nome 
tem relação com desenvolvimento, o início 
de tudo... A nossa proposta está ligada dire-

tamente ao movimento upcycling, recriar e 
ampliar ciclos. A utilização do X no lugar do 
A se refere ao nosso público, coleções e mo-
delos sem gênero.

Abinforma - A marca será lançada pela equi-
pe da mais recente MMX?
Rômulo – Sim, a mesma.

Abinforma – Quando será o lançamento?
Rômulo - A marca será lançada final do mês 
de abril, inicialmente pelas redes sociais.

Abinforma – Onde funcionará?
Rômulo – O nosso centro de desenvolvimen-
to será em Novo Hamburgo/RS, no atelier de 
um dos sócios.

Abinforma - Qual a formação de cada dos in-
tegrantes da empresa?
Rômulo - Sou acadêmico em Design e par-
ticipante da equipe vencedora da Marato-
na MUDE (que deu origem à MMX) de 2016. 
Mateus é designer e técnico em calçados, 
além de acadêmico em Artes Visuais. Knop 
é um profissional experiente, que acumula 
37 anos de trabalho com modelagem e de-
senvolvimento de calçados. Pabulo também 
tem experiência, com 20 anos de trabalho 
em modelagem e Engenharia de Produtos. 
Somos uma equipe que mescla experiência 
e juventude, além de muita vontade de criar.

Abinforma - Vocês já estão produzindo pro-
tótipos? Qual será o tipo de calçado fabrica-
do? Quais materiais serão utilizados?
Rômulo – Sim, para o lançamento da mar-
ca teremos três modelos à venda em nosso 
e-commerce, além da parceria que estamos 

desenvolvendo com o Lino Vilaventura para 
o SPFW 47. O grande diferencial da Mxtri.lab 
é o material e o design arrojado. Utilizaremos 
material de sobras do fast fashion como ma-
téria-prima, dentro do conceito de upcycling. 
Nossa base é o reaproveitamento de ma-
térias, criando uma nova cara para tecidos, 
cabedais, solados e aviamentos já existentes.

Abinforma - Como funcionará a produção? 
Rômulo - A produção funcionará sob enco-
menda e será comercializa via e-commerce 
– site em desenvolvimento. Nosso insta já 
está no ar, @Mxtri.lab.

Abinforma - E a matéria-prima, como será o 
fornecimento? 
Rômulo - Priorizamos matérias de baixa 
agressão ao meio ambiente, adesivos e tintas 
á base d’água, solados biodegradáveis, além do 
reaproveitamento de materiais. Nossa prin-
cipal identidade é a malha estilo patchwork, 
feita de cabedais reutilizados, formando uma 
nova matéria-prima de alta resistência e com 
design único. Esses cabedais, inicialmente, 
serão fornecidos por empresas parceiras, que 
estariam descartando esse material. 

“A MXTRI.LAB É MAIS DO QUE 
UMA MARCA, É UM MODELO DE 

NEGÓCIO, UM LABORATÓRIO DE 
NOVAS IDEIAS”

 A equipe Mxtri.lab em ação na MMX 2018

Abinforma – Qual será o conceito da marca? 
Rômulo - Mxtri.lab é mais do que uma marca, 
é um modelo de negócio, um laboratório de no-
vas ideias. Surgimos para trazer um novo olhar 
para a indústria calçadista, gerando novas al-
ternativas para aquilo que era considerado des-
carte. Nosso público é de jovens e adultos que 
se identifiquem com a causa, que tenham em 
mente que quando nos colocamos no contexto 
de mundo, o jogar fora não existe. 

Abinforma - Como foi fechada a parceria 
com o estilista Lino Villaventura? 
Rômulo - Já conhecíamos o trabalho do 
Lino e principalmente a relação dele com a 
Maratona MMX. Entramos em contato com 
um parceiro, que nos apresentou. O estilista 
curtiu muito a ideia de desenvolver calça-
dos a partir de materiais que estariam sendo 
descartados. Além disso, vamos utilizar mo-

delos de antigas coleções fornecidos pelo 
próprio Lino.

Abinforma - Quando será o desfile? Qual tipo 
de calçado será fabricado?
Rômulo - O desfile será no SPFW 47, no final 
de abril. Serão quatro modelos, entre botas, 
coturnos, sneakers e escarpins.

Abinforma - Quais são os próximos passos 
da empresa?
Rômulo - Aprimorar a coleta de materiais, 
investir em novos modelos e buscar novas 
parcerias para divulgação da marca.

Abinforma - Vocês aconselhariam criativos a 
participar de um evento como a MUDE (ago-
ra MMX)?
Super! A MMX é a possibilidade de criar algo 
novo, aflorar a criatividade.


