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O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
aponta que, no primeiro trimestre do ano, 
o setor calçadista gerou mais de 14,5 mil 
postos de trabalho. Em março foram 1,8 
mil postos gerados. Apesar dos saldos 
positivos, o segmento ainda segue com 
número de empregos abaixo do mesmo 
período do ano passado. No mês citado, 
estavam empregadas na atividade 285,6 
mil pessoas ante 296,48 mil em 2018, uma 
queda de 3,7%. A maioria das vagas gera-
das no Rio Grande do Sul, que também é o 
principal empregador do setor no Brasil. 
No trimestre, o Estado gerou 5,1 mil vagas, 
mas assim como o contexto nacional está 
atrás do nível do ano passado, com 93 mil 
postos (-4,3%).  

Caetano Bianco Neto assume presidência do Conselho Deliberativo da Abicalçados para o próximo triênio

A Abicalçados é apoiadora da Te-
chstars na realização da Startup 
Weekend Industry, evento que 
acontecerá entre os dias 28 e 30 
de junho, na sede da entidade, em 
Novo Hamburgo/RS. O objetivo do 
encontro é resolver gargalos da 
indústria por meio de soluções 
tecnológicas e inovadoras. As ati-
vidades começam na sexta-feira à 
noite, com as apresentações das 
ideias trazidas pelos participan-
tes e com a formação de pequenas 
equipes em torno das melhores 
propostas escolhidas por votação. 
Os grupos passarão o sábado intei-
ro buscando maneiras de resolver 
o problema do cliente, validando 
suas ideias e construindo protóti-
pos com a ajuda de mentores ex-
perientes. No domingo, as equipes 
apresentarão as soluções que en-
contraram e receberão feedbacks 
de profissionais especialistas. Ao 
final, as melhores propostas serão 
premiadas. O evento é indicado 
para experts em tecnologia, de-
senvolvedores, designers, publici-
tários, empreendedores, profissio-
nais de administração/negócios, 
profissionais das indústrias que 
queiram se desafiar e encontrar 
soluções para problemas do dia 
a dia e serem reconhecidos por 
ideias inovadoras. Inscrições no 
site bit.ly/2H9aY1B. 
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ANUNCIADA TRANSIÇÃO NA PRESIDÊNCIA-EXECUTIVA

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

Na ocasião do Prêmio Direções (material en-
cartado nesta edição), anunciamos o início 
do processo de transição da presidência-
-executiva da Abicalçados. Quem assumirá o 
posto é o atual presidente-executivo do Sin-
dicato das Indústrias de Calçados da Bahia, 
Haroldo Ferreira, entrevistado desta edição 
do Abinforma (contracapa).

Nestes quase 30 anos de Abicalçados, sendo 
os últimos seis na condição de presidente-
-executivo, tive o privilégio de fazer parte de 
uma equipe exemplar, comprometida com 
o setor calçadista nacional. Os desafios que 
enfrentamos somaram para a maior qualifi-
cação profissional e pessoal de todos e, como 
resultado, podemos destacar a representa-

tividade, ampliada nestes anos, que tornou 
a Abicalçados uma referência nacional e 
internacional quando o assunto é o calçado 
brasileiro.

O direito antidumping, conquistado em 2010, 
foi um desses desafios com os quais tivemos 
sucesso. Na época, o Brasil era inundado de 
importações desleais provenientes da China, 
o que estava provocando baixas no setor, es-
pecialmente no segmento dedicado ao mer-
cado interno. Era impossível concorrer com o 
produto chinês, que chegava aqui altamente 
subsidiado e com preços subfaturados. Para 
se ter ideia, em 2009, antes de conquistada 
a sobretaxa de, então, US$ 13,85 por calçado 
importado da China, as importações daque-

le país respondiam por mais de 70% do total 
que entrava no Brasil. O número chegou pró-
ximo a impressionantes US$ 200 milhões. 
Com a aplicação da tarifa extra, esse número 
caiu para pouco mais de US$ 50 milhões em 
2010. Foi um processo longo e custoso para 
a Abicalçados, mas que salvou milhares de 
empregos no Brasil. Em 2016 a tarifa foi reno-
vada, agora com um valor de US$ 10,22, que 
segue vigente até março de 2021. Além dis-
so e mais recentemente, a inclusão do setor 
entre os contemplados na desoneração da 
folha de salários e no regime do Reintegra foi 
decisiva para a manutenção do volume das 
exportações brasileiras de calçados.

Neste período, também tivemos, entre outras 

iniciativas, importantes avanços no âmbito 
do programa Brazilian Footwear, nosso bra-
ço internacional, assim como a criação do 
Future Footwear, que tem o objetivo de au-
xiliar as indústrias brasileiras para os novos 
tempos, e do Projeto SOLA na área de logísti-
ca, todos voltados à melhoria na produtivida-
de e competitividade.

Com esta sensação de ter feito o melhor ao 
nosso alcance, sou profundamente grato aos 
Conselheiros que nos orientaram, aos par-
ceiros com quem interagimos e, muito espe-
cialmente, aos meus colegas da equipe pelo 
que fizemos até aqui, com a convicção de que 
assim continuaremos fazendo, sempre com 
o apoio das empresas associadas.

“OS DESAFIOS QUE ENFRENTAMOS 
SOMARAM PARA A MAIOR 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PESSOAL DE TODOS”

HEITOR KLEIN
Presidente-executivo da Abicalçados
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Calçadistas comemoram projeto
Mobilizando empresas do setor calçadista para captação de recursos 
em inovação desde o ano passado, a Abicalçados comemora a pri-
meira vitória no âmbito do Future Footwear. O projeto Test Bed IoT, 
do Senai/RS, Embrapii e BNDES, receberá um aporte de R$ 1,5 milhão 
e visa ao 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 Ra-
mos (foto), conta que quatro empresas aderiram ao projeto. “Fizemos 
um movimento inédito no setor calçadista, atraindo empresas inte-
ressadas em soluções que envolvessem IoT. 

Exportações de calçados caem 9,4% em março, aponta Abicalçados
Na balança comercial dos calçados, as exportações brasileiras soma-
ram 9 milhões de pares em março, volume 7,7% inferior ao registra-
do no mesmo mês de 2018. Em valor, houve queda de 9,4% na mes-
ma base de comparação, atingindo US$ 83,9 milhões. Os dados são 
da Abicalçados. Apesar da queda no mês, o setor fechou o primeiro 
trimestre com aumento de 14,9% no volume exportado, somando 35 
milhões de pares. Em valor, houve crescimento de 6,4% para US$ 267,1 
milhões. O presidente da Abicalçados, Heitor Klein, disse que o resul-
tado foi influenciado pela queda nas vendas para a Argentina. 

Para empresários, desoneração da folha melhora competitividade
Executivos de diferentes setores avaliam que a desoneração total da 
folha de pagamentos, um dos itens da reforma tributária proposta pelo 
governo, vai ajudar a melhorar a competitividade da indústria nacional 
e gerar mais empregos, além de acabar com mais uma “jabuticaba” que 
existe apenas no Brasil. [...] A medida deve alavancar negócios, gerar 
atividades e empregos”, diz Heitor Klein, presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Calçados (Abicalçados). O setor emprega 285 mil 
trabalhadores diretos e está estagnado. “Temos forte viés exportador e 
a desoneração trará mais oportunidades para competirmos lá fora”, diz.

Sem recuo e sem rendição
Os calçadistas nacionais destinam hoje quase 90% da produção ao va-
rejo brasileiro, um volume suficiente para colocá-los no posto de quarto 
maior fabricante global. Por trás dos números, porém, há uma mãozinha 
na competição local: estrangeiros que queiram vender sapatos por aqui 
terão embutido no preço 35% de Imposto de Importação, o máximo au-
torizado pela OMC. O outro lado da estratégia do governo inclui esforços 
para simplificar o pagamento de tributos, desburocratizar a atividade 
econômica e reduzir juros. Os produtores locais lembram de outros cui-
dados para tornar o processo de abertura viável. “Perderíamos uma pro-
teção, mas o nosso produto ficaria mais competitivo”, afirma Heitor Klein.

Em noite emocionante, Abicalçados entrega Prêmio Direções e 
empossa novos dirigentes
A noite do dia 25 de abril ficará na história da Abicalçados. Isto por-
que na data foram conhecidos os vencedores da 7ª edição do Prêmio 
Direções e empossados os novos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
entidade, além de anunciada a transição na presidência executiva. 
O evento, que marcou ainda a comemoração de 36 anos da Abical-
çados, aconteceu no Espaço TAO, em Novo Hamburgo/RS, reunindo 
associados da entidade, autoridades e representantes do setor cou-
reiro-calçadista. 

O peso do diesel na competitividade do calçado brasileiro
Nos últimos anos o Brasil vem sofrendo com constantes reajustes 
de preço do óleo diesel nas refinarias, principalmente após a atual 
política de preços da Petrobras, que desde julho de 2017, ajusta o va-
lor do combustível conforme o acompanhamento das cotações in-
ternacionais. O presidente-executivo da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein, também ressalta 
que a atual regulação de preços do combustível causa impacto no 
custo logístico das empresas calçadistas. “Mas certamente é menor 
do que o tabelamento do frete, por exemplo”.

%HermesFileInfo:B-7:20190412:

O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2019 Economia B7

1 Criação do 
Imposto Único 
Federal, o IVA 
federal

VAI SUBSTITUIR

ENVIE SEU LANCE NESTES E EM DIVERSOS OUTROS LEILÕES NO SITE WWW.SODRESANTORO.COM.BR

10% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA, NO ATO DA ARREMATAÇÃO.

Sobre o valor do arremate, incorrerá a comissão de 5% ao Leiloeiro a ser paga pelo arrematante.
Condições de pagamento no edital em banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Dados e valores, sujeitos 

à alterações até a data do leilão. Info: 11 2464-6464. Atenção para possíveis modifi cações nos próximos editais.
Moacir de Santi, Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 315.

OPORTUNIDADE IMPERD¸VEL NO JAGUARÉ, S�O PAULO:

FINANCIAMENTO EM ATÉ 360X E PARCELAMENTO EM ATÉ 48X
CONSULTE CONDIÇ�ES NO EDITAL.

ZONEAMENTO MISTO. O IMŁVEL POSSUI FCIL ACESSO ¤:
Av. dos Autonomistas, Av. Jaguaré, Av. Escola Politécnica, Av. Corifeu de 
Azevedo Marques, Av. Marginal Pinheiros, Rod. Presidente Castelo Branco, USP, 
Shoppings Continental, União de Osasco, Villa Lobos e Parque Villa Lobos.

LOCALIZAÇ�O DO TERRENO:
Av. Presidente Altino, designado lote 01. Matr. 208.203 do 18º RI local.

TERRENO18.629,74 m2
1,5 km próximo da Marginal Pinheiros e 3 km da Ponte do Jaguaré
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Barueri - APARTAMENTO
área privativa de 69,0268 m².
Bairro Belval.
Lance mínimo: R$ 117.000,00

Guarujá - CASA
área construída de 62,36 m²
Bairro Parque da Enseada.
Lance mínimo: R$ 84.000,00.
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Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Ceará, Pará
Camaçari, Balneário Piçarras, Cametá, Campo Formoso, Itaboraí, 

Maracanaú, Santa Maria da Vitória, Águas Lindas de Goiás

E DESC

IMŁVEL COM LANCE M¸NIMO DE: R$ 39.000,00

PIS/Cofins: cobrado de todas 
as empresas, com regras varia-
das e subjetivas sobre como 
descontar o valor do imposto 
que já foi pago sobre etapas 
posteriores de produção. A 
alíquota do PIS é de 7,6% e a da 
Cofins, 1,65%

IPI: cobrado de indústrias e 
importadores. A União reparte 
a arrecadação com Estados e 
municípios. Nos últimos anos, 
houve a multiplicação de regi-
mes especiais, o que abriu bre-
chas para dúvidas sobre quem 
deve pagar o imposto. A alíquo-
ta varia de 0% a 42%.

CSLL: cobrado de empresas 
que lucram mais de R$ 20 mil 
por mês. A alíquota é de 9%.

IOF: cobrado sobre todas as 
operações financeiras – cartão 
de crédito, cheque especial, 
empréstimos e financiamen-
tos, seguros, câmbio. Alíquota 
de 0,38%. 

Cleide Silva / SÃO PAULO
Vinicius Neder / RIO

Executivos de diferentes seto-
res avaliam que a desoneração 
total  da  folha  de  pagamentos,  
um dos itens da reforma tributá-
ria proposta pelo governo, vai 
ajudar a melhorar a competitivi-
dade da indústria nacional e ge-
rar mais empregos, além de aca-
bar com mais uma “jabuticaba” 
que existe apenas no Brasil.

“Em nenhum outro país exis-
te esse tipo de tributação”, afir-
ma João Carlos Marchesan, pre-
sidente da Associação Brasilei-

ra da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). “Aca-
bar com essa tributação é muito 
importante, pois ajuda a melho-
rar nossa competitividade, a re-
duzir parte do custo Brasil e aca-
ba com mais essa jabuticaba.”

Marchesan  calcula  redução  
de 4% nos custos do setor, corte 
importante quando se  fala em 
abertura da economia. A indús-
tria de  máquinas emprega 120 
mil funcionários diretos e a me-
dida vai ajudar a gerar mais va-
gas e a destravar investimentos.

“A medida deve alavancar ne-
gócios, gerar atividades e empre-
gos”, diz Heitor Klein, presiden-
te da Associação Brasileira da In-
dústria de Calçados (Abicalça-
dos). O setor emprega 285 mil 
trabalhadores diretos e está es-
tagnado. “Temos forte viés ex-
portador e a desoneração trará 
mais oportunidades para com-
petirmos lá fora”, diz. Segundo 
ele,  a  medida  pode  reduzir  os  
custos do setor em 7%.

Para  o  vice-presidente  da  
Ford  América  do  Sul,  Rogelio  
Golfarb, a medida “é altamente 
positiva”  mas,  como  ocorre  
num momento de ajuste fiscal, 
há dúvidas se será uma desone-
ração real da folha ou se haverá 
realocação de tributos.

Golfarb diz que “o custo do 
trabalho no País é muito alto” e 
a medida, se confirmada, vai fa-
cilitar para o empresário o tema 

das  contratações.  “Muitas  ve-
zes a empresa retarda a decisão 
de investimento local porque o 
custo da mão de obra é alto.” 

Segundo o Secretário da Re-
ceita Federal, Marcos Cintra, a 
ideia é a desoneração total e per-
manente da folha de pagamen-
tos. Será para os todos os seto-
res,  diferente  da  adotada  pela  
ex-presidente  Dilma  Rousseff  
em 2011, que permitiu a substi-
tuição da alíquota de 20% sobre 

a folha de salários por desconto 
de 2,5% sobre o faturamento.

“A desoneração é um modelo 
já testado no passado e que deu 
bons resultados”, diz Klein, da 
Abicalçados. Marchesan, da Abi-
maq, acrescenta que, para pro-
mover a abertura é preciso corri-
gir as assimetrias brasileiras em 
relação aos demais países. Para 
isso é preciso também promo-
ver a reforma tributária, reduzir 
juros e melhorar a logística.

Reforma ampla.  O gerente de 
políticas  fiscal  e  tributária  da  
Confederação Nacional da In-
dústria  (CNI),  Mário  Sérgio  
Carraro  Telles,  diz  ver  “com  
bons olhos” as propostas adian-
tadas  ao  Estado  por  Marcos  
Cintra na quarta-feira.

A ideia de começar a unifica-
ção pelos  tributos  federais foi  
bem avaliada, embora não dimi-
nua  a  importância  de  prosse-
guir com a reforma para incluir 
o ICMS (principal tributo esta-
dual) e o ISS (municipal).

“Tecnicamente,  se  os  tribu-
tos forem construídos de forma 
semelhante, não vemos proble-
mas”, afirma Telles.

Ainda assim, ele reafirma que 
a posição da CNI é por uma re-
forma  ampla.  Isso  porque  o  
ICMS é considerado o “pior tri-
buto” pelos empresários da in-
dústria,  como  foi  constatado  
em recente pesquisa de opinião 
feita pela entidade com indus-
triais.

“Fazer a unificação no âmbi-
to federal é muito positivo, mas 
não envolve o tributo mais im-
portante”, afirma Telles.

Fim da contribuição 
previdenciária paga 
pelas empresas 

Mariana Haubert / BRASÍLIA 
Ricardo Leopoldo / NOVA YORK
Beatriz Bulla / WASHINGTON 

O presidente da Câmara, Ro-
drigo  Maia  (DEM-RJ),  afir-
mou ontem que dará prosse-
guimento  à  tramitação  da  
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) da reforma tri-
butária apresentada na sema-
na passada pelo deputado Ba-
leia Rossi (MDB-SP), mesmo 
que  o  governo  esteja  prepa-
rando  um  projeto  próprio.  
Ele,  no  entanto,  enfatizou  
que a Casa ouvirá as ideias do 
Executivo. 

“A PEC do Baleia será a refe-
rência. Paulo Guedes (ministro 
da Economia) terá sempre prio-
ridade no diálogo com o Parla-
mento.  Vamos  ouvir  as ideias  
do governo”, disse. Ele já enca-
minhou a PEC do emedebista 
para a Comissão de Constitui-
ção  e  Justiça  (CCJ),  primeira  
etapa da tramitação da propos-
ta  na  Câmara.  Cabe  agora  ao  
presidente do colegiado,  Feli-
pe Francischini (PSL-PR), indi-
car um relator e colocar a pro-
posta na pauta. 

Em  viagem  a  Nova  York,  
Maia afirmou que ainda não ti-
nha visto no detalhe o projeto 
do governo. Na edição de on-
tem, o Estado antecipou deta-
lhes da estratégia da equipe eco-
nômica,  que  prevê  trocar  até  
cinco  tributos  federais  por  
uma única cobrança. Os tribu-
tos que devem ser fundidos em 
um  só  são  o  PIS,  Cofins,  IPI,  
uma parte  do IOF e,  talvez,  a  
CSLL. O governo também pre-
vê o fim da contribuição que as 
empresas fazem ao INSS – ho-
je, 20% sobre a folha de paga-
mento ou uma parcela do fatu-
ramento. Para compensar essa 
queda de receita, está em estu-
do a criação de um novo impos-
to,  com  cobrança  de  alíquota  
entre 0,8% e 1,2%, sobre todos 
os meios de pagamento, inclu-
indo cheques, cartões e dinhei-
ro,  ou  um  aumento  adicional  
na alíquota do imposto único.

O secretário da Receita Fede-
ral,  Marcos  Cintra,  afirmou  
que a ideia é entrar 2020 com 
os tributos tendo passado por 
uma “plástica cirúrgica”. “Tere-
mos tributos mais eficientes e 
simplificados.” 

Momento. Em palestra a inves-
tidores nos EUA, Maia afirmou 
que, se o governo encaminhar a 
reforma  tributária,  a  Câmara  
vai avaliar. E defendeu que mu-
dança no sistema de tributação 
deve  incluir  o  ICMS  e  o  ISS.  
“Quero fazer a reforma da Pre-
vidência e, depois, a tributária. 
Vamos  deixar  a  Previdência  
avançar  duas  semanas  na  co-
missão,  em  seguida,  tratamos  
da tributária.”

Como o Estado informou, a 
ideia  do  governo  era  discutir  
com o Congresso, numa segun-
da etapa, após a unificação dos 
tributos federais, a fusão tam-
bém com o ICMS (estadual) e o 
ISS (municipal). Cintra deu até 

o nome desse novo tributo: Im-
posto de Bens e Serviços (IBS). 

Apesar de demonstrar simpa-
tia  à  iniciativa  do  governo,  
Maia alfinetou o secretário da 
Receita. “Cintra diz que aprova 
a  reforma  tributária  sozinho,  
ele toca sozinho e nós, no Parla-
mento. Se ele vai aprovar sozi-
nho,  para  que  eu  preciso  
atuar?”

Também  em  viagem  aos  
EUA, mas em Washington, o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, afirmou  que  a intenção é 
fazer a mudança em nível fede-
ral para dar “exemplo” aos Esta-
dos e municípios. O ministro, 
porém, externou seu medo em 
lançar diversas reformas e per-
der o foco na da Previdência. 

Sobre a fala de Maia, Guedes 
afirmou que a proposta do go-
verno “não é necessariamente 
algo  para  colidir  com  o  que  
Maia esteja fazendo”. Ele atri-
buiu a um “senso político supe-
rior qualquer” a decisão do pre-
sidente  da  Câmara  de  “avan-
çar” numa  reforma tributária,  
mesmo sabendo que o governo 
elabora uma estratégia própria 
sobre o tema. 

Maia põe reforma tributária para andar
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Hoje, as empresas pagam 20% 
sobre a folha de salários. As em-
presas de 28 setores que têm o 
benefício da desoneração pagam 
uma alíquota que varia de 1% a 
4,5% sobre a receita bruta. O be-
nefício está previsto até 2020, 
quando acaba todos os setores. 

Fazer reforma em 
fases é decisão 
política, diz Appy

l Novo imposto
Para compensar a perda da arre-
cadação com a desoneração da 
folha de salários, a ideia é criar 
um novo imposto sobre pagamen-
tos ou colocar alíquota adicional 
no Imposto Único Federal.

Avaliação é de que
medida é positiva,
pois esse tipo de
tributação não existe 
em nenhum outro país

2

REFORMA TRIBUTÁRIA

TAMBÉM EM ESTUDO 

Simples, Zona Franca de Manaus, 
Financeiro e Construção Civil. 

REFORMA DOS TRIBUTOS FEDERAIS

l Criação do Imposto 
sobre Bens e Serviços 
(IBS), o IVA nacional

Unificação de todos os 
tributos sobre consumo 
da União, Estados e Muni-
cípios. Vai abarcar o IVA 
Federal, o ICMS e o ISS. 

l Reforma do Imposto 
de Renda

1. Empresas. A ideia é 
reduzir a alíquota dos 
atuais 34% para um pata-
mar entre 15% a 20%. 

2. Pessoa Física. 
Serão introduzidas 
alíquotas entre 7,5% até 
35,5%. Bolsonaro prome-
teu isenção para quem 
ganha até cinco salários 
mínimos (R$ 4.990)

Desonerações específicas, como 
medicamentos e produtos da ces-
ta básica, serão concedidas aos 
mais pobres por meio de devolu-
ção do dinheiro. 

Desonerações 
acabam 3

Diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), o ex-secretário-
executivo do Ministério da Fa-
zenda Bernard Appy, cuja pro-
posta de reforma tributária em-
basa as discussões tanto no go-
verno  quanto  no  Congresso,  
avaliou como “muito boa” a reu-
nião  técnica  que  teve  ontem  
com técnicos da Secretaria de 
Receita Federal. Appy não deu 
detalhes, mas frisou que é políti-
ca a decisão de fazer a reforma 
em fases,  com a unificação de 
tributos federais como um pri-
meiro passo, como antecipado 
pelo secretário  Marcos Cintra  
ao Estado.

Tecnicamente,  segundo  
Appy, é possível fazer a unifica-
ção  de  tributos  federais,  esta-
duais e municipais num Impos-
to de Valor Agregado (IVA) na-
cional em fases. Embora a deci-
são de fazer em fases ou não se-
ja política, o CCiF defende uma 
reforma ampla, que inclua tribu-
tos estaduais e municipais. 

O  diretor  do  CCiF  também  
evitou comentar a proposta de 
Cintra de retirar encargos previ-
denciários da folha de salários e 
trocá-los por um imposto sobre 
movimentações financeiras ou 
por uma elevação adicional do 
imposto único. Segundo Appy, 
o CCiF tem uma proposta de re-
dução dos encargos na folha. A 
ideia é  mais  complexa do  que  
uma simples redução linear das 
alíquotas, explicou, mas não se 
posicionou sobre qual seria me-
lhor forma de substituir essa re-
ceita. / V. N.

IZILDA FRANÇA

Para empresários, desoneração 
da folha melhora competitividade

Empecilho. Marchesan, da Abimaq: redução do custo Brasil

Será substituída por outra fonte 
de financiamento. Duas alternati-
vas estão em estudo: 

Presidente da Câmara encaminhou à CCJ proposta do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), mas afirmou que ouvirá também as ideias do governo 

Serão mantidos 
quatro regimes 
especiais: 

l a criação de imposto sobre 
meios de pagamentos (entre 
0,8% e 1,2%) ou

l uma alíquota adicional do IVA
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Na ocasião do evento Análise de Cenários, realizado em 
Novo Hamburgo/RS (matéria na página 4), a Abicalçados 
lançou, pelo quarto ano consecutivo, o Relatório Setorial 
Brasil Calçados 2019. Com dados do setor calçadista brasi-
leiro e internacional, realizados por meio de cruzamento 
com levantamentos oficiais e realizados com empresas as-
sociadas – e que respondem por mais de 70% do total pro-
duzido no País –, o documento tem o objetivo de auxiliar as 
empresas na tomada de decisões, balizando as estratégias 
para curto prazo. 

A coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, 
Priscila Linck, comenta que o relatório tem sido esperado 
pelo setor calçadista nacional como uma fonte importan-
te de análises, já que traz ainda avaliações e projeções do 
doutor em Economia Marcos Lélis, consultor setorial com 
larga experiência na área. Frisando que o Brasil é o quarto 
produtor mundial do segmento calçadista, Priscila comenta 
que a produção de calçados cresceu apenas 0,1% em 2018 
(chegando a 944 milhões de pares), muito longe de recupe-
rar as perdas dos anos anteriores. E esse pequeno cresci-
mento foi prejudicado pelas exportações, que caíram mais 
de 10% naquele ano. “O impacto dos embarques no indicador 
de produção ficou em 1,4%, ou seja, se tivéssemos melhores 
resultados no ano passado, teríamos um crescimento de 
1,5% no total produzido”, destaca.

A estabilidade da produção brasileira contrastou com o 
incremento da produção mundial de calçados, que fechou 
2018 somando 22,3 bilhões de pares, quase 3,5% mais do que 
no ano anterior. “Porém, há um processo de desaceleração 
da produção de calçados na China, que tem migrado para 
países vizinhos, como Vietnã e Indonésia”, explica Prisci-
la, ressaltando que, mesmo assim, o Tigre Asiático segue 
respondendo por mais de 53% da produção mundial de cal-
çados (mais de 11 bilhões de pares). Conforme o relatório, 
o Brasil permanece na quarta posição entre os produtores 
mundiais, atrás de China, Índia e Vietnã, e seguido de perto 
pela Indonésia. Segundo Priscila, o que tem mantido essa 
alta produção brasileira, hoje a maior do Ocidente, tem sido 
o mercado interno, que, no entanto, vem desaquecendo nos 
anos recentes. 

Quanto à exportação mundial, o Brasil responde apenas 
pela 11ª posição, com 123 milhões de pares exportados ao 
longo do ano passado, atrás de países não tradicionais na 
produção do setor, como Países Baixos e Reino Unido. “O 
Brasil é pouco competitivo no cenário internacional”, co-
menta a coordenadora. 

Consumo de calçados
Outro dado importante e que pode auxiliar as empresas na 
adoção de estratégias para o mercado externo é o relativo ao 
consumo. Em 2017, último ranking levantado, a China con-
sumiu 3,3 bilhões de pares, a Índia 2,75 bilhões e os Estados 
Unidos 2,38 bilhões. O Brasil foi o quarto consumidor inter-
nacional do produto, com 839 milhões de pares. Fazendo o 
recorte do consumo per capita, os Estados Unidos se desta-
caram com o elevado número de 7,2 pares consumidos por 
habitante, muito acima da média mundial, de 2,6 pares. O 
Brasil apareceu na 31ª posição, com 4 pares consumidos por 
habitante. 

Chinelos
A produção brasileira de calçados segue sendo pautada por 
produtos de plástico ou borracha. Dos 944 milhões de pares 
produzidos, 49% eram deste material, 28,8% eram de lamina-
do sintético e apenas 17,7% eram de couro. Segundo Priscila, 
a produção de calçados de plástico e borracha cresceu 3%, 
enquanto a de couro teve um revés de 0,5%. O fato também 
explica o incremento de produção do Ceará, maior produtor 
de calçados do Brasil e que produziu 259 milhões de pares 
no ano passado (incremento de 1,3% ante 2017). “O Ceará é 
caracterizado pela indústria de calçados de plástico ou bor-
racha”. O segundo produtor do Brasil foi o Rio Grande do Sul, 
com 190 milhões de pares fabricados, número estável em 
relação a 2017. Os gaúchos são os principais produtores de 
calçados de couro do País. 

Exportações
Buscando detalhar  os números de exportações brasileiras 
de calçados, a Abicalçados lançou também o Panorama de 
Exportações. Ambos os materiais estão disponíveis para 
download gratuito no site da Abicalçados - www.abicalca-
dos.com.br/relatorios. 

ABICALÇADOS APRESENTA 
RELATÓRIO SETORIAL 2019

ESPECIAL

INOVA-AÇÃO

INOVAR É RISCO 
OU RISCO É NÃO 
INOVAR?
Inovação é risco. A maioria das empre-
sas é avessa ao risco. Aliás, boa parte 
das pessoas também. Para inovar, pre-
cisamos ter a coragem de errar. Mas, é 
claro, dá pra errar mais barato! E é para 
mitigar os riscos que existem alguns 
conceitos, já disseminados no ecos-
sistema de inovação, mas ainda pouco 
comuns em organizações tradicionais.

Um dos principais é o MVP, sigla em 
inglês para Produto Mínimo Viável. 
O conceito aparece no livro A Startup 
Enxuta (Lean Startup), de Eric Ries, e 
hoje é quase um mantra do empreen-
dedorismo. É preciso deixar claro que 
MVP não significa colocar um produto 
mal feito no mercado, mas uma versão 
mais simples e enxuta, que esteja apta 
a representá-lo, solucionar o problema 
e a permitir feedbacks. Segundo Ries, 
no período de tempo em que o MVP 
estiver em teste, é possível detectar 
falhas rapidamente e corrigi-las sem 
grandes perdas financeiras. Além disso, 
de que vale passar anos investindo em 
um projeto se estamos vivendo essa era 
de incessantes mudanças? A proba-
bilidade de lançarmos um produto já 
defasado é imensa.

O MVP já é, por si só, a primeira etapa 
do processo de gestão da Startup En-
xuta: a conversão da ideia em produto. 
Com ele no mercado, é possível medir, 
entender como os clientes o recebem, 
os feedbacks e, claro, se existe mercado 
para o negócio. A última etapa é apren-
der com o experimento. É um momento 
de decisão entre seguir no caminho ou 
pivotar (mudar). Esse é um ciclo que 
deve permear toda inserção no merca-
do, seja a primeira versão do MVP, uma 
melhoria ou um novo produto.

Nossa indústria está acostumada a 
focar em produto e em processo, mas 
ainda estranha novos modelos de ges-
tão. Olhar para o ambiente startupeiro, 
que é inovador na sua essência, e se 
inspirar nos conceitos de administra-
ção faz tanto ou mais sentido do que 
investir em desenvolvimento tecnoló-
gico. Estamos acostumados ao termo 
“manufatura enxuta” e esquecemos que 
para a produção funcionar o negócio 
todo precisa estar alinhado.

Inovar virou requisito para a sobrevi-
vência das organizações, mas o risco 
ainda assusta muita gente. Somos 
uma indústria de seguidores, estamos 
sempre esperando por aqueles que vão 
assumir o protagonismo da mudança. 
Não seria a hora de mudar? Como diz 
Brené Brown, entre a coragem e o con-
forto, eu escolho a coragem. A coragem 
de mudar, de se permitir estar vulnerá-
vel, de compreender o erro e de querer 
transformar. No final das contas, o risco 
está onde não existe avanço.

Roberta Ramos 
Gestora de Projetos da Abicalçados

PRODUÇÃO MUNDIAL:  
22,3 BILHÕES DE PARES

EXPORTAÇÃO MUNDIAL:  
13 BILHÕES DE PARES

CONSUMO NO MUNDO:  
20,4 BILHÕES DE PARES

PRODUÇÃO BRASILEIRA:  
944 MILHÕES DE PARES

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA:  
113 MILHÕES DE PARES

CONSUMO NO BRASIL:  
857,1 MILHÕES DE PARES

EMPREGOS DIRETOS NO BRASIL:  
271 MIL POSTOS

CONFIRA ALGUNS NÚMEROS* 

*DADOS DE 2018
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ABI NOTÍCIAS

QUEDA NO INVESTIMENTO PÚBLICO E 
PRIVADO AFETA ECONOMIA NACIONAL

CALÇADISTAS RECEBEM 
CERTIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

A avaliação foi realizada no mais recente 
Análise de Cenários, ocorrido no dia 11 de 
abril, em Novo Hamburgo/RS. Promoção da 
Abicalçados e da Associação Brasileira de 
Empresas de Componentes para Couro, Cal-
çados e Artefatos (Assintecal), o evento trou-
xe o doutor em Economia Marcos Lélis, que 
disse ainda que a economia brasileira perdeu 
a “capacidade de arranque” e que o problema 
é mais estrutural do que conjuntural.

Na oportunidade, o economista ressaltou 
que, apesar das expectativas positivas ge-
radas pelo novo governo, a economia ainda 
não reagiu de forma efetiva, com índices de 
desemprego e inadimplência elevados. “Es-
tamos andando de lado há cinco, seis anos. 
Os investimentos, tanto públicos quanto pri-
vados, estão nos mesmos patamares de 2008 
e 2009”, disse, acrescentando que a baixa uti-
lização da capacidade instalada do setor – 
de cerca de 75% – não permite outro cenário. 

Segundo Lélis, a situação não irá mudar 
sem uma transformação estrutural, com 
mais investimentos, especialmente por 
parte do setor público. “Os investimentos 
públicos vêm caindo de forma mais elevada 
do que o privado. Em quatro anos, de 2014 a 
2018, essa queda ultrapassou 52%”, destacou, 
ressaltando que o governo precisa voltar a 
investir, seja por meios próprios ou por meio 
de parcerias público-privadas. Além do in-
vestimento, a retomada econômica passa 

ainda pelo consumo, que está estagnado 
em função do desemprego elevado – mais 
de 12%, sendo que, considerando o subem-
prego, esse índice sobe para 24% – e pelo 
aumento do endividamento das famílias, já 
em mais de 62%. “Hoje, 88% da produção in-
dustrial brasileira é consumida no mercado 
interno, então se não houver recuperação 
dessa demanda dificilmente teremos resul-
tados positivos”, frisou o economista, acres-
centando que esta vem registrando quedas 
há oito meses. “Estão nos vendendo que a 
Reforma da Previdência vai resolver todos 
esses problemas e não vai”, reforçou.

Mesmo com o cenário ainda desaqueci-
do, Lélis ressaltou que o PIB brasileiro deve 

crescer 1,1% no ano corrente, com o consumo 
fechando com incremento de 1,9%. “Lem-
brando que temos uma base de comparação 
muito deprimida, de 2018, e que a média his-
tórica de crescimento do PIB brasileiro nos 
últimos 20 anos foi de 2,3%. Ou seja, estamos 
longe de recuperar as perdas, especialmente 
as dos anos de 2016 e 2017, quando a queda 
acumulada do PIB chegou a quase 8%”.

Cenário externo
Quanto ao cenário externo, Lélis destacou 
que, em 2019, o mundo vem sentindo com 
mais força a crise provocada pela guerra co-
mercial entre Estados Unidos e China, com 
um desaquecimento maior da economia nor-
te-americana. “O PIB mundial vai desacelerar, 

mas não será a mesma catástrofe de 2009”, 
projetou, ressaltando que a queda do PIB glo-
bal deve ser de 0,2% neste ano. O economista 
previu, ainda, que o dólar ficará, no melhor dos 
cenários, em R$ 3,72 até junho de 2019.

Varejo
Atenta às demandas do novo consumidor, 
e consequentemente do novo varejista, na 
oportunidade, a Francal Feiras apresentou o 
espaço 100% Varejo, que será destinado aos 
visitantes na próxima feira. Este espaço, de 
dois mil metros quadrados, será destinado 
um amplo leque de opções para os lojistas, 
com exposição de tecnologias para incre-
mento de vendas, conteúdos qualificados e 
desfiles da moda Verão 2020. “A expectativa 
é de um incremento no número de visitan-
tes entre 40% e 50% em relação à mostra do 
ano passado”, projetou o diretor da Francal, 
Fernando Ruas. A feira calçadista acontece 
no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, en-
tre os dias 3 e 5 de junho.

O evento Análise de Cenários foi uma pro-
moção da Abicalçados e da Assintecal, 
com parcerias da Associação Brasileira das 
Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos 
de Viagem (Abiacav), Associação Brasileira 
das Indústrias de Máquinas e Equipamen-
tos para os Setores do Couro, Calçados e 
Afins (Abrameq) e Instituto Brasileiro de 
Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos 
(IBTeC), com o apoio da Francal Feiras.

De olho nos movimentos do mercado con-
sumidor, especialmente de calçados, in-
dústrias do setor têm se mobilizado em 
prol da adoção de modelos mais susten-
táveis de produção. Conforme pesquisa da 
GS&MD – Gouvêa de Souza com 9 mil pes-
soas em todo o mundo, a sustentabilida-
de tem sido critério de compra para mais 
da metade dos consumidores do planeta.  
Para certificar a sustentabilidade no se-
tor, foi criado, em 2013, o programa Origem 
Sustentável, uma parceria entre a Abical-
çados e a Associação Brasileira de Empre-
sas de Componentes para Couros, Calça-
dos e Artefatos (Assintecal), com a gestão 
do Instituto by Brasil (IBB). 

No último dia 25 de abril, durante a rea-
lização do Prêmio Direções (material en-
cartado nesta edição), receberam a certi-
ficação as empresas Piccadilly Company 
e Vulcabras Azaleia, que se somaram à 
Bibi. Para a Piccadilly Company, certifi-
cada no nível Ouro na unidade de Igre-
jinha/RS, com as novas práticas foi pos-
sível obter um aproveitamento médio de 
20% das aparas de sintéticos gerados no 
processo produtivo, o que gerou ganhos 
financeiros e ambientais para a empresa.  
Mais do que isso, a partir da reutilização 
de resíduos industriais para o tratamen-
to de esgoto sanitário, a empresa obteve 

uma economia de 32%. “O objetivo da em-
presa sempre foi de fortalecer a susten-
tabilidade no processo produtivo, o que 
agora é certificado por meio do progra-
ma”, avalia a técnica em Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente da empresa, 
Morgana Marca.

A Vulcabras Azaleia, unidade Ceará, tam-
bém comemora a certificação nível Ouro, 
pois entende que terá ganho de imagem 
no mercado. “Trabalhamos com o concei-
to há muito tempo, mas agora decidimos 
pela certificação, pois entendemos que 
poderá trazer retornos financeiros e am-
bientais para a empresa”, comenta Luiz 
Otávio Goi Júnior, gerente do Sistema de 
Gestão da empresa. 

Já para a Bibi, empresa com certificação 
nível Diamante na unidade de Parobé/
RS, a partir da implantação de processos, 
foi possível a análise e monitoramento de 
fornecedores nos processos de gestão am-
biental e trabalhista, e no desenvolvimento 
de produtos sem toxidades (substâncias 
restritas). Além disso, houve um aumen-
to de 62% na utilização de adesivo à base 
d’água, entre outros ganhos.

Para saber mais sobre o programa acesse 
www.abicalcados.com.br/origemsustentavel. 

MODA CO LANÇA DESAFIOS DE 
COCRIAÇÃO PARA DESIGNERS

A plataforma Moda Co, iniciativa da Abi-
calçados que tem o objetivo de fomentar a 
cocriação e a inovação no setor calçadista, 
acaba de lançar desafios. Nesta oportuni-
dade, as propostas são das empresas do 
grupo Sugar Shoes – homônima e Neo-
rubber – e poderão ser respondidas pelos 
mais de 2,5 mil designers inscritos na pla-
taforma até o próximo dia 29 de maio.

O gestor e Projetos da Abicalçados, Cristian 
Schlindwein, destaca que o processo de 
lançamento dos briefings e respostas se dá 
totalmente on-line, no site www.modaco.
cc, local onde também constam links para 
inscrição  (gratuita) e que pode ser realizada 
através de perfil pessoal no Facebook. Pio-
neira no setor calçadista, a plataforma vem 
ao encontro da tendência de cocriação de 
produtos e serviços que atendam o consu-
midor contemporâneo e já lançou desafios 
de marcas renomadas como Piccadilly, Bibi, 
Pampili, Kidy, Zaxy, Grendene Kids, Werner, 
Usthemp, Perlatto, Plugt, Usaflex, West Co-
ast, Kildare, Morena Rosa e Veleno.

Lançando desafios pela primeira vez na 
plataforma, as empresas do grupo Sugar 
Shoes buscam ideias inovadoras para seus 
produtos. A diretora de Marketing do grupo, 
Rodaika Diel, conta que a Sugar Shoes bus-
ca ideias lúdicas para a marca infantil Di-

versão e também para um calçado da label 
licenciada Coca-Cola Shoes. “A cocriação 
já é aguardada pelo consumidor. Ele espera 
por isso, por novidades e inovações cons-
tantes, em produtos, campanhas, ações 
etc”, comenta a gestora, ressaltando que o 
grupo busca diferentes formas de cocriar 
e encontrou na plataforma uma oportuni-
dade para fazer isso acontecer. “A nossa 
expectativa é receber propostas diferentes 
e criativas, podendo lança-las em breve no 
mercado”, projeta Rodaika.

Serão dois vencedores por desafio proposto, 
um na modalidade Empresa, escolhido pela 
própria, e outro na modalidade Comunida-
de, que será votado pelos próprios usuários 
da plataforma. As premiações são de R$ 1,8 
mil e R$ 700, respectivamente, e os ganha-
dores serão conhecidos no dia 3 de julho.

Saiba mais em www.modaco.cc. 
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Foi durante a entrega da 7ª edi-
ção do Prêmio Direções (encar-
te especial neste informativo), 
realizado no dia 25 de abril, que 
a Abicalçados empossou seus 
novos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, além de anunciar a tran-
sição na presidência executiva. 
O evento, que marcou ainda a co-
memoração de 36 anos da Abical-
çados, aconteceu no Espaço TAO, 
em Novo Hamburgo/RS, reunin-
do associados da entidade, auto-
ridades e representantes do setor 
coureiro-calçadista.

Em tom de despedida, o então pre-
sidente do Conselho Deliberativo 
da Abicalçados, Rosnei Alfredo da 
Silva agradeceu o apoio dos con-
selheiros e da equipe da Abical-
çados ao longo dos três anos em 
que esteve à frente da entidade. 
“A Abicalçados faz um trabalho 
importantíssimo para o setor, que 
muitas vezes não aparece”, frisou, 

ressaltando que, em muitos casos, 
algumas medidas governamen-
tais nem chegam aos ouvidos 
das empresas em função da ação 
preventiva da entidade junto ao 
Poder Público. 

Anunciando o processo de tran-
sição na presidência executiva da 
entidade, Heitor Klein aproveitou 
o momento para relembrar, de 

maneira breve, os seus quase 30 
anos de atuação na Abicalçados. 
Também fez uma análise oti-
mista do cenário atual para o se-
tor calçadista, especialmente no 
mercado externo. 

Responsabilidade
Assumindo a presidência exe-
cutiva da entidade, Haroldo Fer-
reira ressaltou o desafio de estar 

à frente  da entidade. “Assumir 
uma entidade de mais de 35 anos, 
respeitada por todos os agentes 
da sociedade brasileira e que re-
presenta um setor tão importante 
para a economia brasileira traz, 
além de um imenso orgulho, uma 
grande responsabilidade”, disse. 

Segundo Ferreira, é papel da en-
tidade auxiliar e guiar as empre-
sas rumo à adaptação aos novos 
tempos. “Vivemos uma era de 
transformações. São transfor-
mações nos modelos de negó-
cios, hoje muito mais digitais, no 
perfil dos consumidores, cada 
vez mais conscientes de seu pa-
pel na sociedade, e no comércio 
internacional, hoje muito mais 
integrado”, discursou.

Tomando posse na presidência do 
Conselho Deliberativo da Abical-
çados, Caetano Bianco Neto, des-
tacou que irá retribuir a confiança 

que lhe foi delegada para assumir 
tão importante compromisso no 
triênio. Sobre os desafios, ressal-
tou que está otimista com a evo-
lução do setor, mas que é preciso 
aumentar, ainda mais, a cultura do 
associativismo. “A situação é difí-
cil para o setor, mas certamente se 
está ruim com a Abicalçados, sem 
a entidade estaria horrível”, disse. 

Homenagem
O momento mais emocionante da 
noite foi marcado pela homena-
gem a Heitor Klein. Visivelmente 
emocionado após a projeção de 
um vídeo realizado com depoi-
mentos de parceiros de longa data 
e que fizeram parte da trajetória do 
dirigente na Abicalçados, no palco 
com a sua família, Klein resumiu o 
sentimento da noite em que inicia 
o seu desligamento da entidade: 
“aqui estão as pessoas mais im-
portantes da minha vida, minha 
família e a equipe da Abicalçados”.

ABICALÇADOS ANUNCIA NOVO CONSELHO E 
TRANSIÇÃO NA PRESIDÊNCIA EXECUTIVA

ABI NOTÍCIAS

SICC TERÁ 400 EXPOSITORES

CRIADAS FRENTES 
PARLAMENTARES DO SETOR

A 28ª edição do Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC), que acontece no 
Serra Park, em Gramado/RS, traz boas expectativas para o setor. O evento, realizado 
entre 20 e 22 de maio, contará com 400 expositores, que representam um universo 
de 1,8 mil marcas, e deve receber 18 mil visitantes. A Merkator, promotora do evento, 
trabalha ainda com estimativa de receber 300 compradores estrangeiros de 50 países.

Segundo o diretor da Merkator, Frederico Pletsch, a mostra será 3% maior em área 
ocupada no comparativo com a mostra anterior. Já a visitação deve ser, pelo me-
nos, 10% maior. “A expectativa para o SICC é muito positiva. Além de ser uma opor-
tunidade de renovar vitrines, será um ambiente de trocar de informações relevan-
tes”, projeta o empresário. 

O SICC é uma promoção da Merkator em parceria com os sindicatos das indústrias 
de calçados de Estância Velha, Ivoti, Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga 
e Três Coroas.

A Abicalçados, representada pelos execu-
tivos Heitor Klein e Haroldo Ferreira, es-
teve no último dia 15 de abril, na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre/RS, para evento de criação 
de duas frentes parlamentares em defesa 
do setor calçadista. 

As frentes, que se complementam na 
atuação pela competitividade, especial-
mente quanto à desburocratização es-
tatal e diminuição da carga tributária, 
foram propostas pelos deputados esta-
duais Issur Koch e Dalciso Oliveira.  O 

presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, saudou a iniciativa dos de-
putados, ressaltando que reconhece a 
dificuldade dos governos em cortar im-
postos a curto prazo, mas que somente o 
fato de remover entraves, especialmente 
os relativos à burocracia estatal, já daria 
um novo fôlego para a indústria calça-
dista. 

Além dos deputados e dirigentes da Abi-
calçados, participaram do evento auto-
ridades do setor calçadista, políticos e 
empresários. 
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BRAZILIAN FOOTWEAR
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EM DOIS ANOS, AÇÕES INTERNACIONAIS 
GERARAM US$ 360 MILHÕES PARA CALÇADISTAS

Em vias de renovação, o convênio 
Brazilian Footwear, mantido pela 
Abicalçados e Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil), gerou 
US$ 360 milhões por meio de ações 
internacionais promovidas nos 
últimos dois anos (2017/2018). Em 
2019, somente no primeiro trimes-
tre, foram gerados US$ 50 milhões 
em ações realizadas na Itália – fei-
ras Expo Riva Schuh e Micam – e 
na Colômbia –  Showroom de mar-
cas brasileiras. 

Mantido desde o ano 2000, o 
programa Brazilian Footwear é 
reconhecido nacional e interna-
cionalmente pelo comprometi-
mento com a busca pela compe-
titividade através dos esforços no 
mercado externo. Através de dife-
rentes ações, o programa apoia a 
participação de empresas brasi-
leiras nas principais feiras de cal-
çados; traz compradores e jorna-
listas estrangeiros para comprar 
e divulgar o calçado brasileiro 
em eventos nacionais; realiza es-
tudos de mercados-alvo, capaci-
tando empresas para exportação, 
entre outras ações. 

Segundo Roberta Ramos, gestora 
de Projetos da Abicalçados, o pro-

grama é fundamental para o calça-
do brasileiro. “Se hoje somos com-
prados por mais de 150 países no 
mundo, devemos muito ao Brazi-
lian Footwear e a competência das 
equipes envolvidas, tanto por parte 
da Abicalçados, quanto por parte 
da Apex-Brasil”. Ela ressalta que 
antes da primeira assinatura, há 

19 anos, o número de destinos não 
passava de 100 e que grande parte 
dos embarques era na modalida-
de private label - com a marca do 
cliente. “Promovemos uma nova 
lógica de venda dos nossos calça-
dos, reforçando a importância da 
construção de marcas internacio-
nais”, acrescenta. 

A gestora conta, ainda, que os 260 
associados do Programa respon-
dem por mais de 80% do total em-
barcado pelo Brasil. “São empresas 
maduras ou que estão amadure-
cendo na operação da exportação 
e que têm um papel importantís-
simo na geração de divisas para 
o País, com geração de emprego e 

renda”, pontua a gestora, ressaltan-
do que estas estão menos menos 
sujeitas às oscilações econômicas 
e cambiais. 

Apex-Brasil
Criada com o objetivo de promover 
os produtos e serviços brasileiros 
no exterior, a Apex-Brasil atendeu, 
nos últimos cinco anos, aproxima-
damente 30 mil empresas - em 
mais de 100 associações - que so-
maram mais de US$ 280 bilhões 
em exportações, algo em torno de 
25% do total exportado pelo Brasil 
no período. 

No mais recente convênio assi-
nado com a Abicalçados, no biê-
nio 2017/2018, o aporte foi de R$ 
36 milhões, sendo R$ 21 milhões 
da Apex-Brasil e R$ 15 milhões de 
contrapartida das empresas asso-
ciadas. “O investimento da Apex, 
através dos projetos setoriais, vai 
muito além de subsídio financeiro. 
Ele contempla todo um processo 
de capacitação de novos exporta-
dores, direcionamentos e estudos 
estratégicos, promoção de eventos 
de negócios e ações para a cons-
trução de marcas fortes”, explica 
Roberta. Segundo ela, o retorno so-
bre o investimento é de R$ 34  para 
cada R$ 1 investido.

PARA QUEM ESTÁ NO 
NEGÓCIO DE CONSTRUIR 
UM NOVO MUNDO

Central de Atendimento Sicoob | Atendimento 24h | Capitais e regiões metropolitanas: 4000-1111 
Demais localidades: 0800 642 0000 | Ouvidoria Sicoob | Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996  
www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala | Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 
0800 940 0458 Demais serviços de atendimento | www.sicoob.com.br

• O BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVEU 10 AÇÕES, OITO FEIRAS, UM 
SHOWROOM E UMA MISSÃO COMERCIAL; 

• PARTICIPAÇÕES GERARAM US$ 41 MILHÕES EM NEGÓCIOS IMEDIATOS E 
US$ 154 MILHÕES EM ALINHAVADOS, TOTALIZANDO US$ 195 MILHÕES;

• DUAS PARTICIPAÇÕES NA EXPO RIVA SCHUH (ITÁLIA), DUAS PARTICIPA-
ÇÕES NA IFLS (COLÔMBIA), DUAS PARTICIPAÇÕES NA MICAM (ITÁLIA), 
DUAS PARTICIPAÇÕES NA FN PLATFORM (ESTADOS UNIDOS), UMA MIS-
SÃO RÚSSIA E UMA PARTICIPAÇÃO NA COLOMBIAMODA. 

• O BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVEU 13 AÇÕES, SENDO NOVE FEIRAS, DOIS 
SHOWROOMS E DUAS MISSÕES COMERCIAIS;

• PARTICIPAÇÕES GERARAM US$ 40 MILHÕES EM NEGÓCIOS IMEDIATOS E US$ 
122 MILHÕES EM ALINHAVADOS, TOTALIZANDO US$ 162 MILHÕES;

• DUAS PARTICIPAÇÕES NA EXPO RIVA SCHUH (ITÁLIA), DUAS PARTICIPAÇÕES NA 
IFLS (COLÔMBIA), DUAS PARTICIPAÇÕES NA MICAM (ITÁLIA), DUAS PARTICIPAÇÕES 
NA FN PLATFORM (ESTADOS UNIDOS), DOIS SHOWROOMS NA COLÔMBIA, UMA MIS-
SÃO RÚSSIA, UMA MISSÃO FRANÇA E UMA PARTICIPAÇÃO NA COLOMBIAMODA.

2017 - COMO FOI 2018 - COMO FOI
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BALANÇA COMERCIAL

ASSOCIADOS

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
CAEM PELO SEGUNDO MÊS

IRÁ SALLES PROJETA CRESCIMENTO EM 2019

Refletindo a crise da Argentina e o final dos 
embarques da temporada de Alto Verão, as 
exportações de calçados caíram pelo se-
gundo mês consecutivo. Após cair 9,4% em 
março, em abril o tombo da receita gerada 
foi ainda maior, de 17,7% na relação com o 
mesmo mês do ano passado. Dados elabora-
dos pela Abicalçados apontam que no mês 
quatro foram embarcados 9,12 milhões de 
pares por US$ 76,66 milhões. Em volume a 
queda foi de 7,6% na mesma relação. Com 
o resultado, no quadrimestre, as exporta-
ções somaram 44,16 milhões de pares em-
barcados, que geraram US$ 343,8 milhões, 
incremento de 9,4% em volume e queda de 
0,1% em receita no comparativo com igual 
período de 2018.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, avalia que o comportamen-
to pode ser explicado, em maior parte, 
pelo efeito da crise na Argentina. “A crise 
no país vizinho, nosso segundo principal 
destino no exterior, vem afetando as ex-
portações de calçados brasileiros desde o 
segundo semestre do ano passado. Somen-
te em abril, o revés foi de quase 50%, o que 
teve um reflexo de mais de 10% de queda 
nos números gerais”, comenta. No quadri-
mestre, a Argentina importou 2,5 milhões 

de pares verde-amarelos por US$ 32 mi-
lhões, quedas de 33,1% e de 45,1%, respecti-
vamente, na relação com igual ínterim do 
ano passado.

Além do efeito Argentina, Klein ressalta 
que o fim dos embarques da temporada 
Alto Verão também afetaram negativa-
mente o desempenho. “Os calçados de bor-
racha ou injetados, as sandálias praianas,  
são pautas fortes das nossas exportações. 
Se desconsiderássemos os resultados des-
se segmento, as exportações totais teriam 
crescido 3,7%, em abril”, explica.
  
Estados Unidos
Os efeitos da guerra comercial instalada 
entre Estados Unidos e China seguem re-
fletindo positivamente nos embarques. 
Mudando, gradualmente, a matriz de for-
necedores da Ásia para outros países, com 
receio de criação de taxas extras, os nor-
te-americanos vêm aumentando suas im-
portações de calçados brasileiros desde o 
ano passado.  No quadrimestre, foram em-
barcados para os Estados Unidos 4,8 mi-
lhões de pares, que geraram US$ 69,8 mi-
lhões, incremento tanto em pares (26,8%) 
quanto em valores (37,1%) na relação com 
igual período do ano passado.

Origens
A principal origem das exportações brasi-
leiras de calçados segue sendo o Rio Grande 
do Sul. No quadrimestre, os gaúchos embar-
caram 10,25 milhões de pares por US$ 152,24 
milhões, incremento de 7,3% em volume e 
queda de 1,1% em receita em relação ao mes-
mo período de 2018.

O segundo maior exportador do período foi o 
Ceará. Nos quatro meses, os cearenses em-
barcaram 16,88 milhões de pares, que geraram 
US$ 96,9 milhões, incremento tanto em volu-
me (5,9%) quanto em receita (9,8%) no compa-
rativo com igual intervalo do ano passado.

Mesmo amargando queda de 4,4% na recei-
ta gerada pelos embarques no quadrimes-
tre, São Paulo foi o quarto maior exportador 
do período. Nos quatro meses, os paulistas 
somaram 2,6 milhões de pares embarcados 
por US$ 35,18 milhões. Em pares, o incre-
mento foi de 15,2% em relação a 2018.

Importações
O mês de abril registrou o primeiro incre-
mento do ano nas importações de calçados. 
No mês passado, entraram no Brasil 2,56 
milhões de pares por US$ 30,45 milhões, in-
crementos de 0,6% em volume e de 3,7% em 

receita no comparativo com período corres-
pondente do ano passado. Com o resultado, 
as importações somaram 11,62 milhões de 
pares e US$ 123,95 milhões, incremento de 
2,9% em pares e queda de 4,9% em receita 
em relação a igual período de 2018.

O maior exportador de calçados para o 
Brasil no período foi o Vietnã. No quadri-
mestre, as importações de calçados viet-
namitas somaram 3,96 milhões de pares 
e US$ 63,28 milhões, quedas tanto em vo-
lume (-5,8%) quanto em receita (-10,7%) na 
relação com período correspondente do 
ano passado. A segunda origem das im-
portações brasileiras foi a Indonésia, com 
1,63 milhão e US$ 24,35 milhões, incremen-
tos de 20,9% e de 8,5%, respectivamente, 
no comparativo com 2018. A terceira ori-
gem foi a China, com 4,56 milhões e US$ 
16 milhões, incremento de 8,2% em volume 
e queda de 6,1% em receita na relação com 
mesmo o ínterim do ano passado.

Em partes de calçados – cabedais, solas, 
saltos, palmilhas etc – as importações do 
quadrimestre somaram US$ 10,93 milhões, 
queda de 48,9% ante mesmo período do ano 
passado. As principais origens foram China, 
Paraguai e Vietnã.

Com vinte anos recém-completos, a Irá Salles, de Salva-
dor/BA, busca expansão no mercado doméstico em 2019 
e manutenção de suas exportações. 

Atualmente, as bolsas de alto valor agregado e que já fo-
ram apresentadas em desfiles com celebridades como 

Naomi Campbel, Adriane Galisteu, Grazi Mazzafera, Sa-
brina Sato e Luana Piovani, podem ser encontradas em 
50 pontos de venda no Brasil e 30 no exterior (Japão, Es-
tados Unidos e países da Europa). 

Para o ano que inicia, mesmo em meio às dificuldades 

no mercado doméstico, a intenção da empresa é am-
pliar as vendas no Brasil, por meio da diferenciação dos 
produtos, fabricados em couro, crochet, madeira, acríli-
co e ferragens em geral. “Estamos com planejamento de 
expansão da marca dentro do mercado nacional”, conta 
a gerente de Novos Negócios, Gleice Ferreira. 

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

RS 

TOTAL

RIO GRANDE DO SUL
CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - ABR 2018: US$ 153,86 milhões 
JAN - ABR 2019: US$ 152,24 milhões 

JAN - ABR 2018: US$ 344,17 milhões JAN - ABR 2019: US$ 343,8 milhões 

VARIAÇÃO:  -1,1%

JAN - ABR 2018: US$ 88,25 milhões 
JAN - ABR 2019: US$ 96,89 milhões 

VARIAÇÃO:  9,8%

JAN - ABR 2018: US$ 36,81 milhões 
JAN - ABR 2019: US$ 35,18 milhões 

VARIAÇÃO:  -4,4%

VARIAÇÃO:  -0,1%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - ABR 2018: US$ 70,89 milhões
JAN - ABR 2019: US$ 63,28 milhões

VARIAÇÃO:  -10,7%

JAN - ABR 2018: US$ 22,44 milhões
JAN - ABR 2019: US$ 24,34 milhões

VARIAÇÃO:  8,5%

JAN - ABR 2018: US$  17 milhões
JAN - ABR 2019: US$ 16 milhões

VARIAÇÃO:  -6,1%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do período

TOTAL JAN - ABR 2018:  US$ 130,32 milhões JAN - ABR 2019: US$ 123,95 milhões
 

VARIAÇÃO:  -4,9%
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ENTREVISTA

NOVOS DIRIGENTES FALAM SOBRE 
FUTURO DA ENTIDADE E DO SETOR
Nascido em janeiro de 1955, casado e pai de 
três filhos, o novo presidente do Conselho 
Deliberativo da Abicalçados, Caetano Bian-
co Neto, tem longa ligação com o calçado.  
Mais especificamente desde 1975, quando 
seu pai, então classificador de café, decidiu 
buscar novos ares e fundou uma pequena 
indústria de calçados em Jaú/SP. Em 1990, 
ele criou sua própria fábrica, a Arzano, na 
mesma cidade. 

Abinforma – Desde quando trabalha com 
o setor?
Caetano Bianco Neto – Há, pelo menos, 
44 anos, quando meu pai fundou uma pe-
quena empresa em Jaú e me chamou para 
trabalhar com ele. Também tenho uma 
atuação política. Já fui secretário de De-
senvolvimento de Jaú no início dos anos 
2000, quando conseguimos qualificar a 
mão de obra para o setor – um problema 
latente naquela época –, trazendo cursos 
específicos para a área.

Abinforma – Tiveste também uma passa-
gem como professor na Fundação Educa-
cional Dr. Raul Bauab - Jahu... conte um 
pouco sobre a experiência.
Neto – Fui professor da área de Vendas e 
Marketing no curso de Administração de 
Empresas. Penso que dar aula é se manter 
eternamente jovem. Gosto muito da ativi-
dade, é uma característica que trago até 
hoje, e se pudesse continuaria exercendo. 
Antigamente, quando lecionei, conseguia 
conciliar com a atividade na fábrica, algo 

que hoje seria impossível, especialmente 
pela profissionalização do ensino.

Abinforma – Também tens uma longa li-
gação com o Sindicato das Indústrias de 
Calçados de Jaú...
Neto – Sim, desde sempre gostei da atua-
ção política, com entidades e poder públi-
co. O Sindicato foi fundado com a minha 
participação, há mais de 40 anos, quando 
conseguimos unir uma classe que era ex-
tremamente desunida. Tivemos algumas 
batalhas importantes, como a questão do 
resíduo industrial, que hoje é 100% descar-
tado corretamente.  Seguirei como presi-
dente do Sindicato, conciliando a atividade 
com a presidência do Conselho da Abical-
çados para o próximo triênio. 

Abinforma – E sua ligação com a Abicalça-
dos, quando começou?
Neto – Comecei a me aproximar mais da 
entidade durante a gestão do presidente 
Nestor de Paula, que conhecia da época em 
que atuei como diretor da Ciesp. A partir do 
ano 2000, passei a integrar o Conselho da 
entidade e não sai mais.

Abinforma – E esse desafio da presidên-
cia, como surgiu?
Neto – Fui convidado para esse desafio, es-
pecialmente, pela minha experiência e liga-
ção com os setores empresariais, entidades 
e o governador de São Paulo, João Doria.  

Abicalçados – Qual a sua avaliação com 

relação aos primeiros meses do governo 
Bolsonaro?
Neto – Estava mais otimista no início do 
ano, com a possibilidade de acelerar as re-
formas tão necessárias para o Brasil. O fato 
ainda não se concretizou, mas seguimos 
acreditando de que vá ocorrer ainda nesta 
gestão.

Abicalçados – E quanto à proposta de re-
dução na tarifa de importação, prometida 
pelo ministro da Economia Paulo Guedes?
Neto – Friso que essa proposta vem acom-
panhada da promessa de redução do Custo 
Brasil na mesma proporção. Ou seja, se a 
tarifa de importação diminuir de 35% para 
15%, o custo para se produzir no País tam-
bém deverá reduzir em 20%. Sendo dessa 
forma, acredito que será bom para a indús-
tria, pois vai manter o nível de competiti-
vidade no mercado doméstico – com os 
importados – e irá ampliar nossas possibi-
lidades no exterior, pois teremos a oportu-
nidade de trabalhar com preços mais com-
petitivos. Porém, neste momento, penso 
que é muito importante manter o diálogo 
com o Governo e o Legislativo, até mesmo 
para cobrar que essa redução venha acom-
panhada, efetivamente, de uma diminui-
ção do custo de produção.

Abinforma – Qual a importância da Abi-
calçados para o desenvolvimento do setor?
Neto – A Abicalçados é fundamental. Mui-
tas empresas não fazem ideia do quanto 
fazemos, da quantidade de projetos de 

apoio e das batalhas que travamos... Temos 
muitos exemplos, caso da Logística Re-
versa, em que a entidade desenvolveu um 
sistema para os associados, que estariam 
passíveis de multas caso não aderissem.

Abinforma – Quais serão os principais de-
safios de sua gestão?
Neto – O primeiro desafio é manter o que 
está dando certo. O segundo é ampliar a 
ideia de associativismo, fazer com que 
essa chama brilhe cada vez mais. A uni-
dade das empresas é fundamental sempre, 
ainda mais neste momento complicado. O 
terceiro é preparar o setor para a revolução 
da Indústria 4.0, com as mudanças de mer-
cado, de consumo, nas profissões, com uma 
gestão voltada à inovação em todas as áre-
as. Por último, mas não menos importante, 
é seguir representando o setor por meio de 
pleitos que visem dar melhores condições 
de competitividade, especialmente com a 
redução do Custo Brasil.

Anunciado como sucessor do presidente-executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, Haroldo Ferreira está 
desde fevereiro deste ano acompanhando o dia a dia 
da entidade. Aos 52 anos, casado e com dois filhos, 
Ferreira é natural de Rolante/RS e preside, desde 2005, 
o Sindicato das Indústrias de Calçados da Bahia, car-
go ao qual se desliga assim que assumir oficialmente 
o posto na Abicalçados.

Abinforma – Como iniciaste a carreira no setor? 
Haroldo Ferreira – Iniciei meus trabalhos em 1983, 
na área administrativa e fiscal da Musa Calçados, 
grande exportadora da época, que tinha matriz em 
Sapiranga/RS. Fiquei lá até 1986, quando fui para a 
Azaleia, em Parobé/RS, empresa na qual fiquei até 
2008 e exerci diversos cargos até ser diretor de Re-
cursos Humanos.

Abinforma – Sobre a experiência de trabalhar tanto 

tempo em uma empresa tão importante como a Azaleia?
Ferreira – Foi uma experiência interessante. Trata-se 
de uma empresa referência do setor, tanto no controle 
de processos, com muita tecnologia aplicada, como na 
questão social, que sempre foi muito trabalhada pelo 
ex-presidente do grupo, Nestor de Paula, que também 
foi presidente da Abicalçados. Aprendi muito neste 
tempo, e depois com o presidente Antônio Britto, com 
a profissionalização da Azaleia, quando assumi a dire-
toria de Recursos Humanos.  A “escola Azaleia” colocou 
muita gente boa no mercado.

Abinforma – E a sua ligação com a Abicalçados, quan-
do começou?
Ferreira – Entrei para o Conselho Sindical da entidade 
em 2013, mas já trabalhava como interlocutor do setor 
para a criação de um anexo específico de calçados 
na NR 12 (norma de segurança para máquinas) desde 
2008. Assim como o engenheiro Eduardo Michellon 
fazia a interlocução dos fabricantes de máquinas, eu 
fazia por parte dos calçadistas, com os sindicatos de 
trabalhadores e Governo. Foi um trabalho difícil, mas 
que culminou em sucesso e hoje temos uma seguran-
ça muito importante para empresários e trabalhado-
res do setor calçadista.

Abinforma – Qual a sua formação?
Ferreira – Sou formado em Administração de Empre-
sas, com pós-graduação em Administração da Produ-
ção e MBAs em Liderança e Gestão da Saúde.

Abinforma – Como avalias a situação do setor calçadista? 
Ferreira – O setor encolheu, especialmente por cul-
pa da conjuntura econômica nacional e internacio-

nal dos últimos anos. Hoje, temos uma capacidade 
produtiva muito maior do que de consumo. O grande 
entrave é justamente a demanda desaquecida em 
função dos índices de  desemprego e inadimplência. 
Na questão internacional, temos um problema grave 
de competitividade relacionado ao Custo Brasil, obs-
táculo que temos esperança de que o governo atual 
resolva, em boa parte, ainda nesses quatro anos.

Abinforma – Fala-se muito na Reforma da Previdên-
cia. Como ela, de fato, vai ajudar o setor?
Ferreira – Não afetará de forma direta, mas indireta, 
com o país mostrando que tem futuro. Com a Refor-
ma em questão, o mercado deve retomar a confiança 
por parte dos investidores nacionais e internacio-
nais. Com maior investimento privado, se gera mais 
emprego e com mais emprego se gera mais consumo 
e a roda volta a girar. Após a Reforma da Previdência, 
é preciso trabalhar a pauta fiscal, que terá grande im-
pacto na competitividade. 

Abinforma – Quais são os principais desafios de sua 
gestão?
Ferreira – Precisamos trabalhar a questão das subs-
tâncias restritas no calçado, por meio do CB-11, grupo 
que visa criar uma norma neste sentido. Com isso, 
ganharemos mercados importantes, especialmente 
nos Estados Unidos e Europa, que dão muita aten-
ção à questão. Outro ponto é a aproximação com os 
sindicatos dos polos calçadistas de todo o Brasil, re-
forçando o associativismo. Também é preciso con-
tinuar e incrementar os projetos de adequação da 
indústria calçadista aos novos tempos, da chamada 
quarta revolução industrial.

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

NEGÓCIO, UM LABORATÓRIO DE 
NOVAS IDEIAS”
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Abicalçados entrega 
7º Prêmio Direções

Na noite de 25 de abril de 2019, 
as melhores práticas da indústria 
calçadista foram honradas com 
o 7º Prêmio Direções, principal 
premiação do setor. A cerimô-
nia realizada no Espaço TAO, 
em Novo Hamburgo/RS, reuniu 
lideranças setoriais, empresários, 
profissionais ligados à entidade 
e imprensa para reconhecer as 
histórias e os êxitos das fabri-
cantes de calçados. Ao todo, 
oito cases foram premiados nas 
categorias Gestão Industrial, 
Marketing, Internacionalização, 
Design e Sustentabilidade, além 
dos jornalistas responsáveis pela 
melhor matéria setorial escrita ao 
longo de 2018. 

O Prêmio Direções é uma ação 
que objetiva fortalecer a imagem 

do setor calçadista brasileiro, 
dando visibilidade e reconhe-
cimento nacional às empresas 
que investem em boas práticas. 
“Nossa indústria reúne inúmeras 
histórias inspiradoras esperando 
para serem contadas. O Prêmio 
surge da necessidade de promo-
ver essas narrativas e valorizar o 
que está sendo feito de melhor 
em diferentes áreas, e que podem 
motivar o restante do setor”, 
afirma o gestor de Projetos da 
Abicalçados, Cristian Schlindwein, 
destacando o tema dessa edição 
“Conquistas que inspiram novas 
direções”.

Entre as histórias contadas, 
colaborações com outros tipos 
de negócios, como a Öus, que 
destacou-se com uma ação em 

parceria com uma hamburgueria 
de Curitiba, e a Elef Shoes, que 
buscou em um mestre de yoga 
inspiração para novos modelos. 
Práticas em prol de preocupa-
ções socioambientais também 
foram exaltadas, são os casos da 
Savelli e da Ipadma, premiadas 
na categoria Sustentabilidade. O 
design autoral da Bléque Design 
for Life foi reconhecido pelo uso 
de matérias-primas inovadoras 
e a criatividade foi premiada por 
meio de uma ação de marketing 
de pouco investimento e muito 
retorno para a Pimpolho. Grandes 
empresas que sobressaem no 
mercado internacional e na ges-
tão da produção também foram 
agraciadas com o troféu Prêmio 
Direções, são os casos da Usaflex 
e da Vulcabras Azaleia. 

DESTAQUES DA INDÚSTRIA CALÇADISTA SÃO PREMIADOS
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GALERIA DOS VENCEDORES

Vencedor Design Médio/Grande porte - 
Robson Sakamoto (ÖUS)

Vencedor Internacionalização Médio/ 
Grande porte - Jefferson Berz (Usaflex)

Vencedor Sustentabilidade Médio/ 
Grande porte - Priscila Amaral e India-
nara Polo (Savelli)

Vencedor Design Micro/Pequeno porte - 
Renata Negrão (Bléque)

Vencedor Marketing Médio/Grande 
porte - Caroline Souza (Pimpolho)

Vencedor Sustentabilidade Micro/Pe-
queno porte - Sirlei Feiten (Ipadma)

REPORTAGEM SOBRE 
O CONSUMO NO 
FUTURO LEVA TROFÉU
A matéria setorial do ano 
de 2018 foi escrita pelos 
jornalistas Mary Silva e 
Nelson Zimmer para o jornal 
Exclusivo, veículo tradicional 
do segmento calçadista 
brasileiro. Sob o título “Onde 
está o futuro?”, a reportagem 
ouviu especialistas no 
tema e abordou as 
mudanças no perfil do 
consumidor contemporâneo, 
menos preocupado 
com ostentação e mais 
consciente ambiental e 
socialmente, e como se 
dá o impacto dessa nova 
percepção de mundo no 
design e na estética dos 
produtos. 

Vencedor Gestão Industrial Médio/
Grande porte - Luis Otávio Goi Júnior 
(Vulcabras Azaleia)

Vencedor Marketing Micro/Pequeno 
porte - Vinícius Moog (Elef Shoes)

Melhor matéria - Mary Silva e 
Nelson Zimmer (Jornal Exclusivo)
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Estética 
controversa é 
expressão que 
vai além do 
dad sneaker

Mary Silva*
mary.silva@gruposinos.com.br

As transformações de consumo 
e digital que vivemos nos últimos 
anos vêm provocando mudanças 
profundas no mercado global 
de moda. Ganha voz um novo 
perfil de influenciadores – 
inseridos em uma geração que 
valoriza experiências e levanta 
a bandeira da diversidade. A 
ostentação é ato fora de contexto 
e a sustentabilidade vira pauta 
prioritária. Em movimentos 
múltiplos, a inovação parte das 
ruas, das redes sociais e, por vezes, 
das mentes criativas que assinam 
as mais importantes etiquetas do 
mundo. 

Representando esta mistura 
generalizada, calçados com 
estética controversa se tornam 
protagonistas em coleções dos 
mais variados estilos. Os “feios”, 
“esquisitos” e “desgastados” são 
apresentados em grande escala, 
tendo os tênis como principal 
referência. A partir da construção 
original, o streetwear remonta 
o clássico, agigantando solados, 
achatando e recortando cabedais, 
esticando canos ao extremo e o que 
mais a imaginação permitir. E vem 
muito mais por aí. 

“É importante compreender 
que os criativos acompanham a 
força mercadológica dos jovens. 
Esta ideia de rebeldia no visual 
é para mostrar que tem muita 
coisa errada, muitas questões 
sociais a serem resolvidas. É uma 
bagunça organizada”, explica a 
coordenadora da especialização 
em Design Estratégico e docente 
do curso de Design de Moda da 
Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos), de São Leopoldo/
RS, Paula Visoná. “É a nova 
geração de consumo perguntando 
‘onde está o futuro que nos 
prometeram?’”, complementa ela.

“Onde está 

Linguagens marginais
Muito antes de chegarem às fashion weeks e feiras 

calçadistas, os chamados dad sneakers já haviam espalhado 
suas raízes na cena urbana, segundo Paula Visoná. “Existem 
movimentos que estão à margem do massivo e têm seu 
comportamento tratado de forma mais crua pelos criativos 
que estão próximos. Neste sentido, há a expressão de uma 
linguagem que busca por representação e acaba chamando a 
atenção do mainstream”, diz. 

Quando estes conceitos são apresentados ao 
público, geram-se novas propostas, mais palatáveis 
mercadologicamente. “Isso existe na moda desde os anos 
1920, com as subculturas do movimento urbano, que 
precederam o fenômeno das tribos. Hoje é muito diferente de 
épocas como os anos 1970 e 1980, por exemplo. Não há mais 
grupos demarcados. Temos algo bem mais efêmero”, pontua a 
especialista. Ela chama a atenção para o fato de que, se antes a 
roupa definia a personalidade de alguém, hoje o visual passa 
a ser visto de forma ainda mais abrangente.

Ponto de vista 
comercial

Não é por acaso que os tênis puxam 
a frente de todo este discurso. Para a 
docente, o calçado é um ícone pela sua 
importância através do tempo e dos 
espaços em que circula. “Eles permitem 
várias sobreposições de linguagens, 
pois estão em diferentes contextos e 
são portadores de mensagens. Hoje a 
mensagem é que está tudo muito confuso, 
com grandes modificações culturais. Os 
movimentos estão se misturando e os 
tênis nos mostram isso”, afirma. Em busca 
de originalidade, cada marca lança suas 
leituras, incrementando o leque de opções 
incomuns que fazem a felicidade da tribo 
mais democrática do mundo: os seguidores.

Balenciaga
O famoso Triple X, 
da Balenciaga, que 
ganhou o mundo, 
coração e pés das 
fashionistas

gucci

louiS 
vuitton *Colaborou Nelson Zimmer.

VENCEDOR

MATÉRIA
SETORIAL
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Vulcabras Azaleia incrementa 
produção com gestão inovadora

VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

GESTÃO INDUSTRIAL

MESMO EM UM 
CENÁRIO ECONÔMICO 
DESFAVORÁVEL, A 
VULCABRAS AZALEIA 
DO CEARÁ, ONDE 
EMPREGA MAIS DE 8 
MIL COLABORADORES, 
CONSEGUIU 
INCREMENTAR SUA 
PRODUÇÃO EM 11% NO 
PERÍODO DE 2016 E 2018.

O fato se deu através do in-
vestimento em ferramentas que 
melhoraram a produtividade. O 
case de sucesso começou a ser 
implantado em 2016, como forma 
de melhorar os resultados adver-
sos do período de 2010 e 2015. 
Nesse ínterim, uma consultoria 
financeira realizou uma atividade 
de melhoria na empresa, buscan-
do reduzir custos e torná-la mais 
rentável. 

O diretor de produção, Wilson 
Geraldo Guarniere, conta que foi 
criado um círculo virtuoso, focado 
em criar uma cultura para que 
todos os colaboradores fizessem 
parte do processo, este ligado 
ao conceito Lean (manufatura 
enxuta).

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
Dentre os programas que foram 
implementados, o 5s, a escola da 
qualidade, a área de melhoria 
continua, os comitês internos, as 
áreas de reciclagem e reuso e os 
programas de qualidade foram 
primordiais para melhoria dos 
resultados.  

A Vulcabras Azaleia criou, ain-
da, uma área específica para 
reciclagem de materiais, reutili-
zando-os para o desenvolvimen-
to de componentes de outros 
produtos. A área de reciclagem 
aproveita desde resíduos de 
EVA e termoplástico existentes 
até sacos plásticos rasgados e 
copos descartáveis. Ainda com o 
objetivo de reduzir desperdícios, 
a empresa investiu em melhorias 

no maquinário, com o intuito de 
ajustar cortes e encaixes, bem 
como em automatização. 

A utilização de recursos naturais 
foi outro foco do projeto, sendo 
que toda a água utilizada pela 
empresa em lavagens e limpezas 
realizadas em tanques, reser-
vatórios e áreas de tratamento, 
passou a ser reaproveitada para 
irrigação e uso em sanitários.  O 
uso de energia elétrica caiu com 
a instalação de lâmpadas LED em 
todo o parque fabril. 

ESCOLA
Visando desenvolver colaborado-
res cultural e operacionalmente, a 
empresa criou a Escola de Quali-
dade e o Programa de Lideranças 
(Prodel), com cursos de formação 
de analistas, auditores, líderes e 
multiplicadores. 

RESULTADOS
Com as ações implementadas, 
a empresa obteve, nos anos de 
atualização, renovação e trans-
formação industrial, resultados 
muito positivos e avanços que a 
tem auxiliado a ser competitiva 
no mercado. Segundo Guarniere, 
entre 2016 e 2018 a produção au-
mentou 11%, os acidentes relevan-
tes diminuíram 61%, a economia 
com água chegou a 20,4% e as 
devoluções caíram quase 20%. 
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VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

MARKETING

Nana, neném: sapatinhos 
embalam sono de recém-nascidos
E SE, ALÉM DE 
ESQUENTAR OS PÉS DO 
BEBÊ, OS SAPATINHOS 
TAMBÉM AQUECESSEM 
O CORAÇÃO, 
ACALMANDO E 
AJUDANDO NO SONO 
DO RECÉM-NASCIDO? 

Foi isso que a Pimpolho, de Vila 
Velha/ES, que é referência na ven-
da de calçados infantis, conseguiu 
ao colocar no mercado os sapa-
tinhos de Canção de Ninar. Volta-
dos à fase intitulada pela marca 
como “Bem-Vindo ao Mundo”, que 
abrange pequenos de 0 a 7 me-
ses, o produto visa levar o digital 
para a sola dos pés, proporcio-
nando momentos de interação 
entre pais e crianças. “Pensamos 
em um produto do jeitinho que os 
pais gostam: estiloso e confortá-
vel, mas com uma surpresa, levar 
um momento de interação musical 
entre mães, pais e bebês”, conta a 
gerente de marketing da Pimpo-
lho, Caroline de Souza. 

Os calçados feitos com foco no 
conforto daqueles que ainda 
nem caminham vêm com um QR 
Code (código de resposta rápida, 
em português), que é facilmente 
escaneado pela maioria dos smar-
tphones. Basta o usuário aproxi-
mar o leitor de QR de seu telefone 
ao ícone presente na sola dos 
sapatinhos para que canções de 
ninar comecem a tocar. Também 
é possível acessar o código pelo 
aplicativo da marca, que além 
desse campo, oferece um diário de 
amamentação e de alimentação 
dos pequenos e textos escritos por 
especialistas da área da saúde. 

CRIATIVIDADE
Em meio à crise econômica 
brasileira, que gerou baixas aos 

negócios da indústria calça-
dista, a Pimpolho buscou uma 
maneira criativa e quase sem 
custo para impactar seus con-
sumidores. Os resultados são 
palpáveis! Em 2018, a empresa 
teve um aumento de 10% nas 
vendas em comparação com 
o ano anterior, apesar das 
quedas do setor, o que levou a 
marca a manter o produto entre 
seus lançamentos no início de 
2019. Em janeiro deste ano, os 
calçados da faixa etária alcan-
çaram mais 30% de crescimento 
em comparação ao mesmo mês 
do ano passado. Além disso, os 
sapatinhos do projeto geraram 
grande interesse de mídia tradi-
cional e muito engajamento nas 
redes sociais.  

Para chegar a esses números, a 
Pimpolho investiu também em 
treinamentos com vendedores a 
partir de um vídeo sobre o pro-
duto e produziu displays explica-
tivos para os pontos de vendas. 
“O objetivo principal do projeto 
é proporcionar às mamães e 
aos bebês um momento único 
de interação, carinho, conforto e 
tranquilidade. O QR Code oferece 
músicas pensadas para relaxar, 
utilizando recursos tecnológicos 
muito fáceis e práticos”, comenta 
o gerente Nacional de Vendas da 
Pimpolho, Allan Busto. “A experi-
ência vai além de um sapatinho 
para calçar a criança: oferece 
uma experiência prática-digital 
e emocional sem aumento de 
custo”, completa Caroline. 
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VENCEDOR MICRO/PEQUENO PORTE

MARKETING

Liberdade e veganismo 
inspiram produção de calçados
UM NOVO FORMATO 
DE NEGÓCIO, COM 
DNA JOVEM E 
CONTEMPORÂNEO E 
RAÍZES FIRMADAS NA 
SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL É O 
QUE PROPÕE A ELEF 
SHOES

A empresa de São Leopoldo/RS, 
idealizada pelo especialista em 
Comércio Exterior Vinícius Moog, 
foca em calçados autênticos pro-
duzidos em um sistema responsá-
vel. A Elef utiliza sobras da indústria 
calçadista do Vale do Sinos, como 
retalhos de couro e tecido, que 
geralmente são descartadas. Os 
solados são feitos de borracha 
natural e borracha reciclada, de-
senvolvido com resíduos de pneus, 
garrafas pet e sobras de produtos 
do setor. “Nos propusemos a ir além 
de vender calçados, abraçando 
conceitos como o cuidado com 
o planeta e as pessoas. Nossa 
bandeira? Reciclamos a borracha 
do nosso solado, utilizamos couro 
descartado pela indústria e redu-
zimos impactos no meio ambiente 
com ações coletivas e limpas”, 
conta Moog.

Em 2018, cerca de um ano após 
lançar seu primeiro modelo, o 
Hamlet, a Elef Shoes decidiu 
ampliar sua linha de produtos, 
atenta ao comportamento dos 
consumidores e ao crescimento 
de novos mercados. Ao identi-
ficar o aumento da preferência 
dos brasileiros por estilos de vida 
mais saudáveis e conscientes, o 
que coincide com o propósito da 
marca, a microempresa calça-
dista buscou no veganismo e na 
prática da yoga se aproximar de 
públicos com os quais tem afini-
dade. Para isso, firmaram parceria 
com Carlo Guaragna, mestre de 
yoga, filosofia que trabalha corpo 
e mente, e influenciador digital da 
prática. Foram criados dois novos 
modelos pensados para adeptos 
do veganismo (prática contrária à 
qualquer exploração animal) e de 

uma vida saudável e equilibrada. 
“Trouxemos o Carlo para dentro 
do nosso estúdio de criação para, 
juntos, darmos vida à coleção. 
Disso, saiu o SeleraPrana e o 
SeleraGuna, modelos produzidos 
com lonas de descarte, nas cores 
preto e cru, e pensados para 
serem práticos e confortáveis”, 
relata Moog. 

Para simbolizar a liberdade, 
conceito valioso nos estudos e 
práticas da yoga, os calçados 
vêm acompanhados de cinco 
pares de cadarços de cores dife-
rentes, para que os consumidores 
possam finalizar a confecção do 
seu próprio tênis ao recebê-lo em 
casa. As cores são relacionadas 
aos quatro elementos presen-
tes na natureza: terra, ar, água 
e fogo. Essa variação de cores 
de cadarços ainda permite ao 
cliente variar a cada dia, sem 
necessidade de comprar um novo 
modelo. Em uma semana após o 
lançamento, todo o tecido arre-
cadado pela marca foi utilizado 
com a venda de 200 pares, o que 
demonstra a importância da cria-
ção. “Este público, no segmento 
de calçados, tem poucas opções 
disponíveis no mercado brasileiro. 
Ao ampliar a linha de produtos, a 
Elef passou a brindar os adep-
tos de um estilo de vida mais 
saudável com calçados feitos em 
sintonia com os princípios que 
seguem”, conclui Moog.  
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VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

DESIGN

Cerveja de verdade 
até na sola do pé
UMA COLLAB 
CHEGOU PARA 
MATAR, LITERALMENTE, 
A SEDE DE QUEM 
BUSCA PRODUTOS 
INOVADORES. 

Desafiada pelo delicado cenário 
econômico brasileiro, a ÖUS resol-
veu dar “um rolé” por outras ban-
das, inspirada e influenciada pelo 
seu DNA do skate e da cultura de 
rua. Do “rolé” nasceu a parceria 
com a hamburgueria, também 
curitibana, Whatafuck. “Notamos 
que, em paralelo à crise no setor 
calçadista, nas ruas, especial-
mente as de Curitiba, o segmento 
de hamburguerias e cervejarias 
artesanais não passava por crise 
alguma. Pelo contrário, o consu-
midor estava decidido a pagar 
mais para consumir algo melhor, 
mais saboroso e com a exclusivi-
dade do artesanal. E foi com essa 
percepção que desenvolvemos 
um projeto de colaboração que 
ofereceu cerveja de verdade até 
na sola do pé”, conta o cocriador 
da ÖUS, Rafael Narciso. 

De forma inédita em nível mun-
dial, a collab Öus x Whatafuck 
lançou o tênis Ueno Whatafuck 
Imperial. O produto misturou o 
bagaço do malte pilsen resul-
tante do processo de fabricação 
da Fucking Beer, vendida pela 
Whatafuck, com a borracha do 
solado, o que resultou na pig-
mentação natural da borracha. O 
tom marrom obtido apresentava 
pequenos pedaços da própria 
cevada, conferindo um aspec-
to único ao solado dos tênis. O 
cabedal dos tênis foi feito em 
nobuck, em tonalidade muito pró-
xima à da cerveja, e o rótulo da 
bebida foi estampado em toda a 
forração e também nas palmilhas. 

DESAFIOS
O desenvolvimento do projeto se 
deu em parceria com a marca 
escolhida e com os fornecedo-
res do solado. Na colaboração, 
foi possível alinhar a retirada do 
bagaço de cevada da cerve-
jaria e também a participação 
da empresa de componentes, 
que fazia a mistura necessária e 
prensava com a borracha. Mas o 
processo de produção também 
teve alguns problemas, ou “tretas”, 
na gíria skatista. Um dos princi-
pais desafios foi secar o bagaço 
antes de enviar para a fábrica de 
solado. “Esta etapa era feita no 
fogão da casa do proprietário da 
hamburgueria, pois não há, tanto 
na cervejaria quanto na fábrica de 
sola, nenhum processo industrial 
para secar este tipo de material, 
que costuma ir diretamente para o 
lixo”, relata Narciso.

Sob o slogan “Cerveja de verdade 
até na sola do pé”, a novidade foi 
lançada, em 26 de julho de 2017, na 
própria Whatafuck, que entrou de 

cabeça na parceria: ao comprar 
o produto, o cliente ganhava 
vouchers no valor dos tênis para 
consumir em hambúrgueres e cer-
veja na loja. “A ideia foi amplamen-
te comentada e apreciada pelo 
nosso consumidor, assim como pelo 
público amante de cervejas espe-
ciais”, comemora Narciso. O Ueno 
Whatafuck Imperial foi produzido 
inicialmente em uma série de 80 
pares e, na sequência, foi comer-
cializado por cerca de 80 lojas em 
todo o Brasil. O projeto inovador 
coloca, mais uma vez, a ÖUS em 
evidência quando o assunto é 
“pensar - e agir - fora da caixa”. 

Genuinamente brasileira, a marca 
de calçados foi criada em agosto 
de 2008, norteada pelo conceito 
de “pares ímpares”, o que faz com 
que a empresa lance um novo 
modelo a cada seis dias, buscan-
do materiais nos mais diferentes 
lugares - seja em bancos de car-
ros ou sofás antigos - para ofe-
recer tênis únicos. Mais um “rolé” 
irado com a assinatura da ÖUS.
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DESIGN

Moda com alma 
brasileira e propósito
UMA MODA FEITA 
COM PROPÓSITO, 
COM OLHAR 
SOCIOAMBIENTAL 
DO INÍCIO AO FIM DA 
CADEIA PRODUTIVA.

Uma moda que se utiliza de 
matérias-primas sustentáveis e 
de baixo impacto ambiental, que 
busca dar voz a comunidades um 
tanto esquecidas e a pequenos 
produtores. Esta é a moda da 
Bléque Design for Life, marca 
de Campinas/SP, que vem 
conquistando consumidoras 
mundo afora por valorizar o design 
brasileiro e a cadeia produtiva justa 
e humanizada. “A Bléque nasceu 
da vontade de fazer diferente, de 
dar ressignificado às coisas que 
antes eram descartadas”, afirma a 
diretora criativa, Renata Negrão. 

O início das atividades da empresa, 
em agosto de 2017, foi em meio 
a desafios e incertezas quanto 
à disponibilidade de materiais 
sustentáveis e até mesmo à 
aceitação dos produtos pelo 
mercado. Mas a disposição de 
fazer acontecer levou à descoberta 
sucessiva de novas fontes de 
matérias-primas em diversos estados 
brasileiros e, mais recentemente, 
no exterior. No último ano, a Bléque 
ajudou em torno de 200 famílias que 
vivem da piscicultura. 

Além de conferir um toque especial 
aos produtos, as principais 
matérias-primas utilizadas – o 
couro de pirarucu e de tilápia – 
carregam um traço ainda mais 
marcante: ambos são isentos de 
cromo, certificados por órgãos 
governamentais e subprodutos da 
pesca controlada. Renata explica 
que a pesca do pirarucu é feita por 
comunidades ribeirinhas e indígenas 
da Amazônia uma vez por ano, em 
período determinado pelo Ibama. O 

curtimento e o tingimento do couro 
são realizados em um curtume de 
Três Rios/RJ, obedecendo a critérios 
ambientais. Já a tilápia é cultivada 
por uma família de Pindorama/SP, 
que vende a carne e processa a 
pele. Outra matéria-prima utilizada 
é a seda pet, produzida por 
pequenos produtores de Maringá/
PR. Trata-se de um material feito de 
garrafa pet reciclada e fios de seda 
de casulos rejeitados, mostrando 
que há beleza em materiais fora 
dos padrões. 

NOVAS MATÉRIAS-PRIMAS
“Transformamos em moda o que 
antes era descartado de forma 
incorreta, poluindo nossos rios.  
A tilápia e o pirarucu se tornam 
produtos, e agora estamos 
começando a trabalhar com a 
fibra de banana e de abacaxi”, 
conta Renata. Feita a partir 
da folha de abacaxi, a fibra 
de abacaxi, importada das 
Filipinas, é um resíduo natural 
cujo processamento gera 
renda adicional a comunidades 

agrícolas, além de ser isenta de 
substâncias químicas e necessitar 
menos água no processo 
produtivo. Já a fibra de bananeira, 
processada por uma pequena 
família de São Francisco do Sul/
SC, é feita do caule da bananeira 
e extraída de forma sustentável, 
após a árvore dar frutos. 

Todo essa preocupação 
socioambiental vem sendo 
reconhecida: a produção inicial, 
que era de 350 produtos por 
coleção, passou para 450 em 
2018, e a expectativa é chegar a 
1,2 mil em 2019.  Além de realizar 
50% das vendas diretas através 
de seu site (www.bleque.com.br), 
a Bléque está presente em lojas 
multimarcas de alto padrão de 
São Paulo, Campinas, Goiânia e 
Curitiba. No exterior, é possível 
encontrar a marca em Dubai, 
Bruxelas, Paris e Buenos Aires. 
Os mercados já conquistados 
motivam a marca paulista a ir em 
frente e comprovam que a moda 
com propósito chegou para ficar. 
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Inspiração nacional para 
ganhar mercado internacional

VENCEDOR MÉDIO/GRANDE PORTE

INTERNACIONALIZAÇÃO

DEPOIS DE GANHAR 
MAIS TERRENO NO 
BRASIL, A USAFLEX 
BUSCOU INSPIRAÇÃO 
EM SUA ESTRATÉGIA 
NACIONAL, DE LOJAS 
EXCLUSIVAS, PARA 
ABRIR NOVAS FRENTES 
NO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL

Motivada pela venda de 69% do 
controle da operação para a WSC 
Participações S/A, empresa contro-
lada pelo fundo de Private Equity 
Axxon Group de Igrejinha/RS, em 
dezembro de 2016, a empresa deu 
um passo importante para o projeto 
de internacionalização da marca. 
Depois da criação do planejamento 
estratégico para a área interna-
cional, com a implementação do 
departamento de exportação, foi 
a vez de elencar quatro mercados 
prioritários para receber o projeto 
de licenciamento de lojas. Foi, en-
tão, que Bolívia, El Salvador, Costa 
Rica e Israel ganharam papel de 
protagonistas na exportação. 

Embora a marca tenha a exporta-
ção em seu DNA, a internaciona-
lização foi motivada, inicialmente, 
como uma oportunidade. Segundo 
Jefferson Berz, gerente de exporta-
ção da Usaflex, a virada de mesa 
se deu em 2016 e foi reafirmada em 
2018, quando a empresa iniciou o 
processo de licenciamento de lojas 
Usaflex nesses mercados interna-
cionais considerados chave. “Com 
o know-how aplicado no mercado 
interno, onde operamos por meio 
de franquias desde 2016, iniciamos o 
projeto de lojas licenciadas interna-
cionais”, destaca Berz, citando que 
no Brasil  são 176 lojas franqueadas.  

O processo das lojas exclusivas da 
marca no exterior iniciou em 2013, 

na modalidade de loja fidelizada, 
com parceiros da Bolívia e da Costa 
Rica. As operações de três unida-
des, sendo uma na Bolívia e duas 
na Costa Rica, eram tratadas sem 
grande controle e acompanhamen-
to. Sendo assim, a primeira medida 
na implementação do plano de 
lojas licenciadas internacionais, em 
2018, foi a formalização do projeto 
com os atuais parceiros e a ade-
quação das lojas já existentes aos 
novos conceitos de loja Usaflex.

Com o apoio e o acompanhamento 
do setor de exportação, em 2018, 
foram inauguradas duas unidades 
em Israel e uma unidade em El 
Salvador. Em paralelo, deu-se con-
tinuidade às operações na Costa 
Rica e na Bolívia, onde foram insta-
ladas mais três unidades em terras 
costarriquenhas e uma na Bolívia. 
Os licenciados, então, receberam, 
treinamentos e capacitações. Tam-
bém foram traçadas estratégias 
específicas para cada mercado, 
que incluíram ações de relaciona-
mento com o consumidor, encontros 
com influenciadores, campanhas, 
ações de promoção de imagem e 
de trade marketing. Além disso, em 
2018, na Costa Rica e em Israel, fo-
ram criadas plataformas de vendas 
on-line das marcas para os países, 
com a administração das vendas 
realizadas pelos licenciados. Já em 

El Salvador, está prevista a expan-
são das operações com a abertura 
de mais uma unidade em 2019.
 
RESULTADOS
A formatação do departamento de 
exportação e, por consequência, a 
implementação das lojas interna-
cionais licenciadas proporcionaram 
ganhos tangíveis e intangíveis à 
empresa. Destaca-se como ganho 
tangível o aumento do volume mo-
netário no período e, como intangí-
vel, o valor percebido de marca nos 
mercados. Todas as ações realiza-
das a partir do novo planejamento 
estratégico contribuíram para a 
ampliação da participação global 
da marca, que nos anos anteriores 
exportava para 20 países e contou 
com um acréscimo de mais 20 des-
tinos ao longo de 2018. A receita to-
tal com as exportações aumentou 
em aproximadamente 60% em 2018, 
na comparação com 2017. Bolívia 
e Costa Rica tiveram um cresci-
mento nas vendas de cerca de 
70%, enquanto Israel e El Salvador 
praticamente triplicaram o volume 
de produtos no mesmo período. 
O sucesso das operações através 
de lojas licenciadas está se tor-
nando um catalisador para novos 
investimentos em âmbito interna-
cional: a empresa projeta abrir 13 
lojas licenciadas no ano de 2019, 
e 15 lojas em 2020. 
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SUSTENTABILIDADE

Calçados sustentáveis 
por um mundo melhor
O PROJETO IPADMA 
NASCEU DE UMA 
NECESSIDADE DE 
MELHORAR O AMBIENTE 
DO PLANETA EM QUE 
VIVEMOS, MAS FOI 
ALÉM, CONCEDENDO 
RESULTADOS 
COMERCIAIS 
IMPORTANTES PARA A 
EMPRESA. 

Reflexo de uma gestão com cres-
cimento orientado pela sustenta-
bilidade apareceram no aumento 
da participação da Ipadma 
dentro dos números gerais de 
faturamento da Levine Calçados, 
indústria calçadista com sede 
em Três Coroas/RS e detentora 
da marca. Em 2017, a Ipadma 
representava 27% do faturamento 
da empresa, número que pulou 
para 80% no ano passado. Em 
quantidade de pares, o Projeto 
Ipadma cresceu 271% de um ano 
para o outro, comprovada pela 
evolução do faturamento anual, 
que acompanhou esses números 
com crescimento de 267%. 

O início de 2017, a Ipadma reven-
dia em sete lojas multimarcas, 
concentradas em dois estados 
brasileiros - São Paulo e Rio de 
Janeiro. No final de 2018, o núme-
ro de pontos de venda cresceu 
para 36 lojas, espalhadas em 11 
estados. 

Na questão de emprego e renda, 
de 2017 para 2018 o projeto ven-
cedor incrementou seu quadro 
em 33%, com aumento salarial por 
mérito e acima do instituído pelo 
dissídio da classe. 

O case aponta, também, que en-
tre 2017 e 2018 a empresa reduziu 
o consumo de energia elétrica 
em 200kWh por mês, mesmo com 
aumento considerável de sua 
produção.  Para 2020, a meta é 
instalar energia solar. 

HISTÓRIA
A sócia diretora da empre-
sa, Sirlei Feiten, conta que os 
calçados Ipadma nasceram no 
chão de fábrica, aproveitando 
o couro excedente da indústria, 
os restos de couro, combina-
dos com materiais reciclados 
e renováveis. “Entendemos que 
uma atividade econômica deve 
estar associada à qualidade de 
vida e bem-estar da Equipe, dos 
fornecedores e dos consumido-
res. De nosso primeiro modelo 
Ipadma até aqui, praticamos o 
design sustentável, criando pro-
dutos com estética, ergonomia e 
conforto, que produzam impacto 

social positivo, com o mínimo de 
desperdício de matéria-prima e 
sem prejuízo ao meio ambiente”.

Na Ipadma, o cuidado é tanto 
que até a embalagem é sus-
tentável. Na hora de embarcar 
para os lojistas, a empresa utiliza 
caixas de papelão ondulado, 
que são produzidas com 80% de 
materiais reciclados, compostas 
por outras caixas já utilizadas e 
jornais velhos, que são recicláveis 
e biodegradáveis. 

LANÇAMENTOS
Em 2018, a Ipadma lançou o IPAD-
MA|VEG, uma linha de calçados ve-
ganos com materiais sustentáveis 
e renováveis, feitos por deman-
da para lojistas e consumidores 
adeptos à essa filosofia de vida; 
e o BIOHÍBRIDO, primeiro calçado 
conceito brasileiro a combinar bio-
design  com materiais reciclados, 
ainda em fase de testes. 
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SUSTENTABILIDADE

Capital humano é 
destaque na Savelli
APOSTANDO NO 
DESENVOLVIMENTO 
DO CAPITAL HUMANO 
E O SEU IMPACTO 
TANTO NA EMPRESA 
COMO NA SOCIEDADE, 
A CALÇADOS 
SAVELLI, DE FRANCA/
SP, SE DESTACOU 
NA CATEGORIA 
SUSTENTABILIDADE.

 
No total, o investimento da 
empresa foi de R$ 350 mil e 
abrangeu projetos de melhorias 
dentro da própria estrutura, nos 
aspectos ambientais e também 
com viés social, gerando impacto 
positivo na sociedade.  Com 
220 colaboradores, a empresa 
conseguiu criar uma cultura 
de voluntariado e desenvolveu 
lideranças com projetos como 
Deixe sua Luz Brilhar, que incentivou 
funcionários a ler, assistir filmes, 

participar de palestras e seminários, 
terminar os estudos básicos ou 
iniciar uma graduação, entre outros. 
Ainda neste quesito, a Savelli criou 
uma biblioteca com livros doados. 
Foram mais de 2,5 mil horas de 
leituras, pesquisas e participações 
em cursos.

A empresa implantou também o 
Programa 5S, com o objetivo de 
melhorar o ambiente de trabalho e 
a produtividade. Neste contexto, foi 
criada uma comissão de avaliado-
res que, diariamente, circulavam na 
fábrica para avaliar o andamento 
do programa. Foram criadas equi-
pes que recebiam notas e que, caso 
alcançassem a média estipulada – 
8 –, recebiam uma cesta básica por 
participante ao final de cada mês. 

CURSOS
Visando desenvolver seus cola-
boradores, a Savelli investiu em 
cursos e palestras com uma equipe 
interdisciplinar. Grande exportadora 
de calçados, a empresa passou a 
subsidiar cursos de inglês para os 
seus colaboradores, com preços 
simbólicos. A adesão foi conside-
rada satisfatória.  Outro destaque 

foi o curso de pesponto, criado 
para trazer o trabalho, antes 100% 
terceirizado, para o ambiente da 
fábrica, melhorando a qualidade 
dos serviços e qualificando os cola-
boradores. 

Buscando desenvolver os trabalha-
dores, em parceria com o Sindicato 
das Indústrias de Calçados de 
Franca (Sindifranca), a empresa 
promoveu a participação em cursos 
de reciclagem e capacitação (foto). 

ACADEMIA DE LIDERANÇA
Foi pensada para que toda a 
equipe tivesse a oportunidade de 
se desenvolver como ser humano 
e, assim, poder capacitar-se como 
líder. O projeto se deu através da 
contratação de uma consultoria 
com docentes altamente capaci-
tados.

VOLUNTARIADO
O projeto consiste em uma ação de 
impacto social, no qual os funcio-
nários foram convidados a indicar 
instituições carentes e causas que 
precisavam de auxílio. Em 2018, 
ocorreram duas ações, uma visita 
ao Lar de Ofélia e outra ao Orfana-
to Recanto Esperança. Para o asilo, 
foram arrecadados e entregues 200 
pacotes de fraldas e 80 kits com 
creme hidrante e par de meias. Para 
o orfanato foi doada uma tonelada 
de alimentos.

“Mais do que pensar no impac-
to que as organizações têm no 
campo da sustentabilidade e nos 
seus pilares econômico, ambiental 
e social, a nossa preocupação é 
desenvolver as pessoas para que 
elas encontrem as suas poten-
cialidades e as apliquem da 
melhor maneira na vida pessoal e 
profissional. Com as nossas ações 
de responsabilidade social, nós nos 
aproximamos ainda mais da nossa 
visão: “ser reconhecida como uma 
empresa de excelência em calça-
dos, processos e pessoas”, avalia a 
gerente de marketing da empresa, 
Priscila Amaral.  
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Alexandre Matte Junior, Bianca Carniel, 
Potira do Amaral, Jefferson Rodrigo Berz 
e Marcelo Ferreira (Usaflex)

Etevaldo Zili, Alexandre Finkler (Abqtic) e 
Moacir Berger (AICSul)

Linda Pienis (Assintecal), Luis Otávio Goi 
Júnir (Vulcabras Azaleia) e Silvana Dilly 
(Assintecal)

Mauro Moraes, Jeferson Santos e Gilmar 
Dalla Roza (Couromoda)

Sérgio Gracia e Fernando Heinz (Kidy)
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Giovani Paim
Divulgação

PRODUÇÃO GRÁFICA 
Gabriel Dias
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Jeferson Santos (Couromoda)
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Marcelo Kehl e Marco Kirsch (ACI)

Paulo Griebeler (IBTeC), Heitor Klein (Abi-
calçados) e Cisso Klaus (Arezzo)

Tatiana Ruppenthal e Juliano Mapelli 
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Carolina Rostirolla e Maico Fabiano 
Fernandes (Sebrae/RS) 

Larissa Schneider, Nelson Zimmer, Mar-
cela Brown (Grupo Sinos)

Maria Laura Klein, Gabriela Klein, Elisa-
bete Boes, Patrícia Klein, Ana Paula Klein, 
Lisete Klein e Heitor Klein

Priscila Amaral e Indianara Polo (Savelli)


