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A Abicalçados segue apostando em transmis-
sões ao vivo (lives) e vídeos nas redes sociais 
para tornar a comunicação com seu público 
mais efetiva. O resultado tem sido satisfatório, 
conforme comenta a coordenadora de Promo-
ção de Imagem da entidade:  “Desde o início 
do ano, já promovemos três lives, somando 
mais de 45 mil visualizações, 750 likes e 50 
compartilhamentos”, conta. Segundo ela, a 
ferramenta aproxima, ainda mais, a entidade 
do seu público, gerando alto engajamento. As 
próximas lives serão realizadas nos dias 25 de 
junho, sobre cenário mundial e exportações 
de calçados; e 18 de julho, sobre o mapa de 
inovação da Indústria. Siga a Abicalçados nas 
redes sociais: Facebook: /abicalcados; Insta-
gram: @abicalcadosoficial

Os calçadistas só foram comemorar o pri-
meiro resultado positivo do ano em abril. No 
mês quatro, conforme o IBGE, a produção de 
calçados teve um incremento de 8,5% ante 
o mesmo período de 2018. Com isso, o setor 
deixou de ter queda no acumulado. No qua-
drimestre, o resultado passou a ser 1,2% po-
sitivo em relação ao mesmo ínterim do ano 
passado. Segundo a Abicalçados, o resul-
tado positivo foi puxado pelo aumento dos 
embarques, especialmente para os Estados 
Unidos, envolvido em guerra comercial com 
a China. 

No total, serão investidos mais de R$ 30 milhões em ações para promoção das exportações nos próximos dois anos.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, participou, nos dias 20 e 
21 de maio, do Intercâmbio de Lideran-
ças Setoriais da Indústria do Couro e 
Calçados, em Brasília/DF. O encontro, 
promovido pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), teve como obje-
tivo promover a discussão de pautas do 
setor para, posteriormente, levá-las a 
parlamentares no Congresso Nacional. 
Segundo o executivo, dirigentes de en-
tidades de segmentos diversos foram 
recebidos por deputados no Congresso, 
oportunidade na qual cada um colo-
cou a respectiva pauta setorial. Entre 
os principais temas levados pelo setor 
calçadista brasileiro, está a proposta de 
abertura comercial do Governo Federal. 
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AS BOAS NOTÍCIAS QUE EMBALARAM A FRANCAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABI NA MÍDIA

A 51ª edição da Francal, que ocorreu no 
início de junho, foi especial. Especial por-
que além dos bons negócios, da movimen-
tação e da receptividade ao novo conceito 
da feira, ela foi portadora de boas notícias. 
A primeira delas, que inclusive me impe-
diu de estar presente na coletiva de im-
prensa da Abicalçados no evento (matéria 
na página 3), é a da renovação do convênio 
para a manutenção do Brazilian Footwear. 
Depois de um trabalho importante da equi-
pe da Abicalçados e da análise criteriosa 
dos técnicos da Apex-Brasil, garantimos 
mais um biênio de investimentos de mais 

de R$ 30 milhões em ações de promoção 
comercial e de imagem para o nosso cal-
çado no exterior.

Outra notícia positiva foi trazida pelo go-
vernador de São Paulo, João Doria. Segun-
do ele, a Reforma da Previdência está avan-
çando no Congresso Nacional, com o apoio 
de estados importantes da Federação e a 
questão deve ter um desfecho até agosto.

A Reforma da Previdência, por si só, não 
vai resolver todos os problemas brasileiros, 
que envolvem, acima de tudo, problemas 

de infraestrutura logística, uma alta carga 
tributária, excessos de regulamentações e 
burocracia, o chamado Custo Brasil. Porém, 
a Reforma em análise dará uma importan-
te sinalização para o mercado, de que o País 
está, finalmente, entrando em rota de con-
trole e ordenamento das contas públicas, 
tão relegadas anos a fio.

A Reforma da Previdência não terá um im-
pacto direto no setor, mas certamente irá 
trazer mais investimentos, tanto privados 
quanto públicos, que andam de lado há 
pelo menos cinco anos. Com investimen-

tos, que só retonarão quando colocarmos 
a casa em ordem, a economia voltará a 
girar, gerando desenvolvimento, emprego, 
renda e consumo, o grande motor do setor 
calçadista brasileiro e que absorve mais de 
85% da produção setorial (hoje em torno de 
940 milhões de pares).

Cabe a nós, enquanto entidade represen-
tante do setor calçadista nacional, apoiar a 
Reforma, que certamente nos conduzirá a 
dias melhores ainda este ano, confirman-
do as expectativas de uma retomada mais 
relevante no consumo doméstico. 

“INVESTIMENTOS SÓ 
RETORNARÃO QUANDO 

COLOCARMOS A CASA 
EM ORDEM”

HEITOR KLEIN
Presidente-executivo da Abicalçados

8 DE MAIO DE 2019  ZERO HORA  | + ECONOMIA  | P. 14

06 DE MAIO DE 2019   EXCLUSIVO  | GERAL  | P. 16

12 DE MAIO DE 2019  DIÁRIO DO NORDESTE (CE)  | GERAL  

16 DE MAIO DE 2019  JORNAL NH | NEGÓCIOS | P. 13

20 DE MAIO DE 2019 JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA | P. 11

27 DE MAIO DE 2019  GAÚCHAZH | GERAL   

Tombo nas exportações
A mais nova crise Argentina fez um estrago significativo nas expor-
tações brasileiras. No quadrimestre, foi a menor receita desde 2009. 
Os vizinhos são o terceiro principal destino das vendas do país para 
o Exterior, superados apenas por China e Estados Unidos. E têm ain-
da a importância de ser cliente relevante para a indústria, setor que 
reclama de falta de competitividade para conquistar outros merca-
dos e vê a demanda interna fraca. A nova turbulência com o prin-
cipal parceiro comercial do Brasil na América Latina também foi a 
principal causa da queda das exportações de sapatos, apontou on-
tem a Associação Brasileira da Indústrias de Calçados (Abicalçados). 

Abicalçados anuncia novo presidente-executivo. Processo de transi-
ção em andamento
O administrador de empresas e atual presidente-executivo do Sindi-
cato das Indústrias de Calçados, Componentes e Artefatos no Estado 
da Bahia (Sindicalçados), Haroldo Ferreira é o novo presidente-exe-
cutivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos). Ferreira sucede Heitor Klein - que exerce o cargo desde abril de 
2013 e há quase 30 anos atua na associação - no comando da entidade 
de classe do setor calçadista. O anúncio oficial do processo de transi-
ção ocorreu no dia 25 de abril, durante a entrega do 7° Prêmio Direções.

1º trimestre decepciona e indústria de calçados amarga perdas
Um dos mais importantes setores da economia cearense, a indústria 
calçadista vem sofrendo nos últimos anos tanto pelo enfraquecimen-
to do mercado interno como pela concorrência cada vez mais forte 
no mercado internacional. Maior exportador de pares de calçados do 
Brasil, o Ceará viu o volume das exportações cair 34,3%, de 2010 a 2018. 
Nesse período, o valor das exportações passou de US$ 403,2 milhões 
para US$ 264,5 milhões, pior resultado observado desde 2006 (US$ 237,3 
milhões).  Desde outubro do ano passado, houve uma leve recuperação, 
mas o mercado ainda está muito fraco”, diz Heitor Klein.

Empresário paulista à frente da Abicalçados
Estar ao lado dos calçadistas, visitando os sindicatos e fabricantes, 
sejam eles o grande e médio produtor ou o de pequeno porte, e atuan-
do em prol do setor nas demandas nacionais e internacionais. Esses 
são alguns dos objetivos traçados pelo novo presidente do Conselho 
Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), Caetano Bianco Neto, que foi eleito no final do mês passa-
do. Natural de São Paulo, o empresário de 64 anos, que está presente 
há mais de 40 anos no chão de fábrica do setor, se define como um 
militante do calçado. Afinal, a sua trajetória com a cadeia calçadista 
começou aos 22 anos em uma fábrica e não parou mais.

Calçadistas esperam alta de 10% nas vendas no SICC
A presença de lojistas de todo o País gera expectativas na indústria 
calçadista brasileira para a realização do SICC. A feira realizada em 
Gramado começa hoje e ocorre até quarta-feira nos pavilhões do Serra 
Park. A expectativa da indústria é obter no evento um incremento nas 
vendas de 10% e manter as esteiras ocupadas pelos próximos meses.  
De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados) o Brasil é o quarto produtor mundial de calçados. 
Em 2018 o País chegou a 944 milhões de pares produzidos, a maior 
parte deles, consumido pelo mercado interno. 

Briga comercial entre EUA e China pode beneficiar o RS
Com a imposição de barreiras tarifárias entre os países de Donald 
Trump e Xi Jinping, as maiores economias do mundo devem apostar 
nas compras de outros parceiros, como o Brasil. Na indústria, um dos 
setores que acompanham com mais atenção os desdobramentos da 
guerra comercial é o calçadista. O principal destino das exportações 
do segmento são os EUA. Com a imposição de tarifas por Trump con-
tra a China, a expectativa é de que os embarques ao mercado ameri-
cano sigam em alta no segmento, aponta a Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados).
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Segunda-feira
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 A presença de lojistas de todo 
o País gera expectativas na in-
dústria calçadista brasileira para 
a realização do SICC – Salão Inter-
nacional do Couro e do Calçado. 
A feira realizada em Gramado co-
meça hoje e ocorre até quarta-fei-
ra nos pavilhões do Serra Park. 
A expectativa da indústria é ob-
ter no evento um incremento nas 
vendas de 10% e manter as estei-
ras ocupadas pelos próximos me-
ses. A feira tem os seguintes nú-
meros: 400 expositores, 1,8 mil 
marcas de calçados femininos, 
masculinos, infantis, esportivos, 
bolsas e acessórios. A promoto-
ra espera receber 18 mil visitan-
tes nos três dias do evento, espe-
cialmente lojistas, importadores 

e profissionais do setor.
De acordo com dados da As-

sociação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) o Bra-
sil é o quarto produtor mundial 
de calçados. Em 2018 o País che-
gou a 944 milhões de pares pro-
duzidos, a maior parte deles, con-
sumido pelo mercado interno. 
“Apesar do momento econômico 
um tanto indefinido nosso mer-
cado interno tem sido responsá-
vel por manter nossos índices de 
produção. O SICC reforça a sua 
importância nesse contexto, por 
atrair esse lojista nacional”, afir-
ma o diretor da Merkator, Frede-
rico Pletsch.

Para o presidente do Sindica-
to das Indústrias de Calçados de 

INDÚSTRIA

Calçadistas esperam alta 
de 10% nas vendas no SICC
Feira começa hoje com participação de 400 expositores em Gramado

Evento reúne 1,8 mil marcas de sapatos, bolsas e acessórios em couro
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Três Coroas, Joel Brando Klippel, 
as expectativas dos fabricantes 
para a feira são altas pela im-
portância do evento no contexto 
brasileiro. “Temos a expectativa 
de uma grande feira, com um in-
cremento de vendas de 10%. Esta 
feira se mostra cada vez mais for-
te e mais importante. Tanto é que 
as vendas que antecedem a feira 
estão em torno de 30% da capa-
cidade industrial. É um volume 
baixo, que demostra que o lojis-
ta está aguardando as novida-
des”, ressalta.

Mas a feira também vai ter 
um braço forte de comercializa-
ção com os mais de 200 impor-
tadores de 50 países que estarão 
presentes em Gramado, dentro 
do projeto Grupo de Importado-
res. “Pelos menos cerca de 50% 
dos nossos expositores estão ins-
critos para rodadas de negócios 
com estes compradores. Por isto, 
acreditamos que as exportações 
estarão em alta na feira, princi-
palmente para os países da Amé-
rica Latina, nossos tradicionais 
parceiros”, avalia Pletsch. O em-
presário salienta ainda que a pro-
motora tem o foco em incremen-
tar todos os anos a vinda destes 
compradores e “possibilitar ven-
das híbridas para os expositores”, 
acentua. Ainda que os tradicio-
nais parceiros representem um 
volume significativo de vendas, a 
organização tem trabalhado para 
atrair novos mercados. “Pela pri-
meira vez teremos compradores 
da Itália. Outros países que não 
costumam consumir nosso pro-
duto também foram atraídos, 
como Hungria, Filipinas, Bulgá-
ria e Polônia” finaliza o diretor da 
Merkator Feiras e Eventos.

Indústrias mantêm portfólio de produtos em alta 
Os resultados do Radar Em-

presarial apresentados em abril 
apontam uma estabilidade po-
sitiva do portfólio de produtos 
da indústria no País. Com base 
no cancelamento dos códigos de 
barras de produtos que estão em 
circulação, a Associação Brasi-
leira de Automação-GS1 Brasil 
calcula que a indústria reduziu 
em 22,9% o cancelamento de 
códigos em abril, quando com-
parado a março deste ano. Para 

micros e pequenas empresas 
(MPE), a redução foi de 24,2%. 
Isso significa que, comparado 
a março deste ano, menos em-
presas encerraram seu portfólio 
de produtos.

No comparativo com o mes-
mo mês do ano anterior, houve 
redução de 13,8% para o núme-
ro Brasil e 17,1% para as MPEs. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, houve uma redução de 
6,1% no encerramento de portfó-

lio de produtos.
Esse índice tem a particula-

ridade de quanto mais negativo 
for, mais positivo é o resultado. 
Ou seja, esses resultados são 
apresentados com sinal negati-
vo quando há baixa de encerra-
mento de produtos e com sinal 
positivo quando há alta – anu-
lação do respectivo código de 
barras, que é gerido pela Asso-
ciação Brasileira de Automação-
-GS1 Brasil.

  A 7ª edição do Evento de Síndicos, promovido pela Guarida Imóveis, aconteceu no dia 09 de maio 
e teve como tema “Mediação de conflitos em condomínios e eSocial”.O encontro reuniu centenas de 
pessoas - o Teatro do Bourbon Country estava super-lotado - e contou com a participação dos espe-
cialistas na área de condomínios Marcio Rachkorsky, Mara Nóbrega e Mariana Fernandes. A mediação 
ficou por conta do jornalista Tulio Milman.

  Os síndicos, conselheiros e administradores presentes ficaram muito empolgados. Mara Maciel, 
síndica do Edifício San Izidro, no bairro Petrópolis, garantiu que “nestas reuniões da Guarida a gente 
aprende muito sobre o relacionamento do síndico com os condôminos. Com o Evento dos Síndicos, 
a Guarida amplia nossos horizontes”. Miriam Falcão, síndica do Condomínio Pinheiro Machado, do 
bairro  Navegantes, também elenca os melhores elogios para a Guarida:  “Nos ensinam como prestar 
contas, como resolver problemas do dia a dia. E fazem a parte mais pesada, que é a administração 
propriamente dita”.

   O conselheiro condominial Jorge Carvalho, cujo condomínio, Jardim Guanabara, não é adminis-
trado pela Guarida, garante que vai sugerir “ à nossa síndica  que troque a administração do Guanaba-
ra para a Guarida Imóveis. Estou participando pela segunda vez do Evento dos Síndicos e parabenizo 
a Guarida por tudo que nos tem propiciado”.

Chama o síndico 

Com o Teatro do Bourbon Country lotado, Guarida Imóveis realiza o 7° Evento dos Síndicos. 

 O presidente da Stihl no Brasil, Cláudio 
Guenther, foi o palestrante da aula magna do 
curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). Cer-
ca de 1,2 mil alunos de ensino fundamental e 
médio de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Gra-
vataí, Igrejinha e Parobé lotaram o Teatro do 
Sesi para acompanhar a palestra “Competên-
cias Necessárias para o Trabalhador do Século 
XXI”. Estudantes de outros polos puderam 
acompanhar via internet.

 Uma das mensagens deixadas por Guen-
ther é a importância do planejamento e do 
trabalho em equipe. “É importante trocar e     

Aula magna do presidente da Stihl para alunos 
do Sesi/RS

 Acervo Guarida    

Dudu Leal

 O novo dinheiro         

aprimorar ideias por meio do compartilhamento. Não conseguimos mais trabalhar sozinhos”, alertou. 
O superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, estimulou os alunos a batalharem para serem os prota-
gonistas de suas próprias vidas. “E o passo que vocês dão ao estarem aqui essa noite já é um indicativo de 
que estão no caminho certo”, afirmou.

  A meta do Sesi para 2019 em relação à EJA é realizar 11,5 mil matrículas. A aula magna também teve 
a participação da Orquestra Jovem Sesi Gravataí, formada por filhos de industriários do Estado.

Cláudio Guenther, presidente da Stihl do Brasil, em aula magna para os 
alunos do Sesi/RS.

  Há 50 anos, Marshall McLuhan  previu,  em “Os Meios de Comunicação como Extensões do Ho-
mem: ”Principal transmissor  e trocador de informação por muitos séculos, o dinheiro hoje começa a 
ver esta função transferida  para a ciência e a automação”.  Justamente a intimidade com a tecnologia 
é que está forjando o estrondoso sucesso das fintechs, empresas que estão revolucionando o mercado 
financeiro.                                 

  Juliano Prado, CEO da Payly; Marcelo Flora, Head do BTG Pactual Digital e Tito Gusmão, CEO 
da Warren Brasil, palestraram, em 15 de maio, no Tá na Mesa, tradicional reunião-almoço da Federa-
sul. As vivências das fintechs e de seus executivos formam  contadas para um público que lotou o salão 
nobre do Palácio do Comércio.

  Os custos caem espantosamente – para pessoas físicas, empresas e investidores em geral; o re-
torno é seguro; as operações são rápidas; tudo é feito pelo celular; os especialistas do segmento falam 
a linguagem do usuário.  

  Como alertou Marshall McLuhan, “na medida em que sabemos mais, confiamos menos num 
alimento, num combustível ou numa matéria prima”. Como constata o executivo de uma das fintechs, 
“os bancões pesados, lentos, caros, têm cada vez menos  sentido nos tempos atuais”.

 

 Rosi Boni

Da esquerda para a direita, o CEO da Payly, Juliano Prado; o vice-presidente da Federasul, César Leite; o Head do BTG Pactual Digital, 
Marcelo Flora; a presidente da Federasul, Simone Leite e o CEO da Warren Brasil, Tito Gusmão. 
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Briga	comercial	entre
EUA	e	China	pode
beneficiar	o	RS

Com	imposição	de	barreiras	tarifárias	entre	os	países	de	Donald	Trump	e	Xi	Jinping,	as	maiores
economias	do	mundo	devem	apostar	nas	compras	de	outros	parceiros,	como	o	Brasil
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LEONARDO
VIECELI

EUA	X	CHINA
"Eu	vou	ignorar
Trump",	diz
fundador	da
Huawei

Trump	diz	que
tensão	comercial
com	China	terá
fim	em	breve

Mercados
despencam	com
novo	capítulo	de
guerra	comercial

Atritos	entre	os	EUA	de	Donald	Trump	e	a	China	de	Xi	Junping	causam	incertezas,	mas	podem	facilitar	negócios
gaúchos

O	Rio	Grande	do	Sul	tende	a	sentir	efeitos	opostos	da	guerra	comercial	travada

por	Estados	Unidos	e	China.	Com	a	imposição	de	barreiras	tarifárias	entre	os

países	de	Donald	Trump	e	Xi	Jinping,	as	maiores	economias	do	mundo	devem

apostar	nas	compras	de	outros	parceiros,	como	o	Brasil.	Isso	pode	aumentar	as

vendas	no	curto	prazo	de	setores	da	indústria	e	da	agropecuária	para	as	duas

nações.	Por	outro	lado,	os	atritos	entre	as	potências	abalam	o	humor	do	mercado

financeiro	e	causam	incertezas	sobre	o	comportamento	da	taxa	de	câmbio.	No

momento	de	fechar	acordos,	a	imprevisibilidade	não	agrada	a	empresários.

Em	2018,	a	China	seguiu	como	o	principal	destino	das	exportações	do	Rio	Grande

do	Sul.	Os	embarques	tiveram	alta	de	14,2%	frente	a	2017,	indica	o	Ministério	da

Economia.	No	mesmo	período,	Estados	Unidos	ocuparam	a	quinta	posição	do

ranking,	com	avanço	de	1,6%.

—	A	guerra	comercial	pode	fazer	com	que	o	Brasil	e	o	Rio	Grande	do	Sul	vendam	mais

produtos	para	EUA	e	China.	Isso	é	positivo,	mas	transitório.	Não	se	sabe	quanto

tempo	a	guerra	comercial	vai	durar	–	pondera	o	coordenador	do	Conselho	de

Comércio	Exterior	da	Federação	das	Indústrias	do	Estado	(Fiergs),	Cezar	Müller.	

—	Quando	a	China	vende	menos	para	os	EUA,	pode	oferecer	seus	produtos	a	outros

mercados	nos	quais	o	Brasil	está	presente,	competindo	com	nossas	mercadorias	—

acrescenta.

Conflito	tem	reflexo	no	nível	do	PIB	global

Na	indústria,	um	dos	setores	que	acompanham	com	mais	atenção	os

desdobramentos	da	guerra	comercial	é	o	calçadista.	O	principal	destino	das

exportações	do	segmento	são	os	EUA.	Com	a	imposição	de	tarifas	por	Trump	contra

a	China,	a	expectativa	é	de	que	os	embarques	ao	mercado	americano	sigam	em	alta

no	segmento.	Entre	janeiro	e	abril,	as	vendas	gaúchas	aos	americanos	alcançaram

US$	26,7	milhões,	salto	de	37%	em	relação	a	igual	intervalo	de	2018,	aponta	a

Associação	Brasileira	das	Indústrias	de	Calçados	(Abicalçados).

—	Apesar	da	alta,	os	EUA	substituíram	muitas

importações	da	China	pelas	de	outros	asiáticos,	como

Vietnã	e	Camboja	—	explica	a	economista	Priscila	Link,

coordenadora	de	inteligência	de	mercado	da

Abicalçados.

Na	agropecuária,	a	batalha	comercial	tende	a

estimular	as	vendas	de	soja	e	carnes	para	a	China,	diz

o	consultor	Carlos	Cogo.	Os	asiáticos	são	os	principais

compradores	dessas	mercadorias	no	Brasil.

—	Os	setores	de	soja	e	carnes	estão	mais	estruturados	para	atender	a	uma	demanda

maior.	Devem	ser	beneficiados	no	curto	prazo	—	argumenta	Cogo.

Economista	do	Sistema	da	Federação	da	Agricultura	do	Estado	(Farsul),	Antônio	da

Luz	tem	opinião	divergente:

—	É	uma	situação	péssima.	

A	guerra	comercial	pode	parecer	boa,	por	aumentar	as	vendas	de	soja	para	a

China.	Mas	uma	coisa	é	o	Uruguai	entrar	em	conflito	com	a	Argentina.	Outra	é	a

primeira	economia	do	planeta	abrir	guerra	contra	a	segunda.	Isso	faz	o	PIB	mundial

crescer	menos.	Com	isso,	a	demanda	global	por	produtos	brasileiros	será	menor.

Instabilidade	de	cotação	cambial	preocupa

A	guerra	comercial	entre	EUA	e	China	foi	acirrada	neste	mês.	Primeiro,	o	presidente

americano,	Donald	Trump,	anunciou	elevação	de	tarifas	de	importação	sobre	US$

200	bilhões	em	produtos	chineses.	A	resposta	veio	em	seguida,	com	os	asiáticos

subindo	alíquotas	sobre	mercadorias	americanas,	no	total	de	US$	60	bilhões.

—	A	guerra	comercial	pode	ser	uma	oportunidade	passageira	para	o	Estado.	Por

isso,	devemos	priorizar	a	condução	de	reformas	em	todo	o	país,	a	redução	do	custo

Brasil.	Perdemos	muito	espaço	no	mercado	internacional	—	defende	o	coordenador

do	Conselho	de	Comércio	Exterior	da	Fiergs,	Cezar	Müller.

Em	tese,	o	dólar	em	nível	avançado,	próximo	dos	R$	4,	beneficia	segmentos

exportadores.	Por	outro	lado,	prejudica	setores	que	precisam	pagar	mais	para

importar	insumos.	O	que	desaponta	os	dois	grupos	é	a	instabilidade	cambial.		

De	janeiro	a	abril,	as	exportações	brasileiras	para	a	China	subiram	para	US$	19,4

bilhões,	alta	de	10,3%.	As	vendas	de	soja	responderam	por	37%	do	total.	Em	igual

intervalo,	os	embarques	brasileiros	aos	Estados	Unidos	alcançaram	US$	9,5	bilhões,

crescimento	de	9,3%.	As	principais	mercadorias	foram	produtos	de	aço	e	ferro	(13%

do	total).

Ainda	não	é	possível	avaliar	com	exatidão	o	quanto	subiram	ou	desceram	as

exportações	totais	do	Rio	Grande	do	Sul	e	dos	demais	Estados.	A	dificuldade	ocorre

em	razão	de	uma	alteração	no	sistema	do	Ministério	da	Economia.	

Possíveis	benefícios

Calçados

Os	EUA	são	o	principal	destino	das	exportações

de	calçados	gaúchos.	Com	a	guerra	comercial,

há	expectativa	de	que	as	vendas	sigam	em	alta.

Entre	janeiro	e	abril,	os	embarques	alcançaram

US$	26,7	milhões,	salto	de	37%	em	relação	a

igual	intervalo	de	2018,	segundo	a	Abicalçados.

Soja	e	carnes

A	China	é	o	principal	mercado	de	soja	e	carnes

(bovina,	suína	e	de	frango)	enviadas	pelo	Brasil

ao	Exterior,	mostram	dados	de	janeiro	a	abril

divulgados	pelo	Ministério	da	Economia.	Com	a

tensão,	analistas	projetam	mais	espaço	para	as

mercadorias	gaúchas	no	país	asiático.

Possíveis	prejuízos

Grande	oscilação	no	dólar

A	guerra	comercial	causa	grande	volatilidade	no

mercado	de	câmbio.	Isso	diminui	a

previsibilidade	de	empresários	na	hora	de

fechar	negócios	–	cotados	em	dólar	–	em	outros

países.

Menor	crescimento	do	PIB	mundial

As	sucessivas	retaliações	entre	americanos	e

chineses	elevam	incertezas.	Sem	a	garantia

sobre	a	duração	da	guerra	comercial,	o	PIB

mundial	deve	crescer	menos,	segundo

estimativas	de	instituições	como	a	OCDE.	Ou

seja,	países	como	o	Brasil,	que	têm	acordos	com

diversos	parceiros,	correm	o	risco	de	vender

menos	no	mercado	externo.	

Mais	sobre: estados	unidos china donald	trump indústria
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A nova Francal, remodelada para atender 
as necessidades de um novo varejo, mais 
digital e conectado com o seu consumidor, 
colheu bons resultados. A 51ª edição da mos-
tra aconteceu no Expo Center Norte, em São 
Paulo/SP, de 3 a 5 de junho, e apresentou as 
coleções de primavera-verão de mais de 350 
expositores.  

O presidente do Conselho Deliberativo da 
Abicalçados, Caetano Bianco Neto, desta-
ca que a mostra cumpriu o seu papel, como 
propulsora de negócios para a temporada 
mais importante para o setor calçadista, a 
primavera-verão. “A temporada é respon-
sável por mais de 70% das vendas de calça-
dos brasileiros, então a Francal se constitui 
um termômetro importante de como será o 
ano”, conta. Segundo ele, a feira foi superior 
às expectativas iniciais, visto a retração do 
mercado registrada nos primeiros meses do 
ano. “O setor está confiante de que o segundo 
semestre será de uma retomada com maior 
força, especialmente a partir das sinaliza-
ções de que as reformas, essenciais para o 
ordenamento das contas públicas e o retorno 
do investimento, serão aprovadas em breve”, 
projeta o dirigente, para quem a “roda já está 
começando a girar positivamente”. Dados 
mais atuais, de abril, apontam para um in-
cremento de 8,5% na produção de calçados, 
no comparativo com o mês quatro de 2018. 

Destacando a remodelação do evento e a 
receptividade positiva de expositores e lo-
jistas, o presidente da Francal, Abdala Jamil 
Abdala, ressalta a importância da feira para 
os negócios. “Com seu novo posicionamento 
como a Feira do Varejo Calçadista, a Francal 
cumpriu sua missão de fomentar os negó-
cios entre a indústria e o varejo, além de tra-
zer muita informação, conteúdo e tecnologia 
para os participantes”, avalia. 

Negócios
Um dos estandes mais movimentados da 
Francal 2019, o coletivo de Nova Serrana/
MG teve uma participação histórica. O vice-
-presidente do Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sin-
dinova), Pedro Gomes da Silva, destaca que 

56 empresas locais participaram do evento 
e conquistaram resultados positivos. “Os ne-
gócios ainda não foram contabilizados, mas 
pela movimentação a feira foi muito boa e 
bem superior à realizada no ano passado”, 
conta, ressaltando essa foi a maior partici-
pação, em volume de empresas, da história 
do Sindinova na Francal. Outro fator positi-
vo, segundo ele, foi a “jogada de mestre”, de 
apostar em uma feira voltada para soluções 
do varejo, o que qualificou a visitação. Sobre 
o primeiro semestre, Silva ressalta que foi 
“duro, de adequação por parte das empresas”. 
Para o segundo semestre, porém o dirigente, 
que também é diretor fundador da Randall, 
está otimista. “Temos ótimas expectativas 
de que, a partir da aprovação da Reforma da 
Previdência e o retorno dos investimentos, 
voltaremos a crescer”, projeta Silva. 

Também satisfeita com a Francal, a Ge-
rânya registrou bons negócios, especial-
mente no mercado externo. “Nosso objeti-
vo inicial era a exportação, viemos buscar 
parceiros e compradores na América Lati-
na. Por meio do Programa Importador, rea-
lizado pela Francal com apoio da Abicalça-
dos,  deixamos alinhavados negócios com 
o Chile e com a Argentina, além de fechar 
negócios para o Equador, Colômbia e Portu-
gal”, conta o gerente de vendas da empresa, 

Armindo Coelho Dos Santos Junior.

Abicalçados
Durante a feira, a entidade apoiou a Fran-
cal na gestão do Programa Importador, que 
trouxe 38 compradores internacionais para 
o evento. A iniciativa rendeu a comerciali-
zação de 697.210 pares de calçados, o equi-
valente a US$ 11,4 milhões. Foram realizadas 
370 reuniões entre 102 empresas expositoras 
da Francal 2019 e os importadores convi-
dados de 16 países: Bolívia, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Índia, 
Martinica, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Polônia, Qatar, Rússia e Uruguai.

A Abicalçados também foi parceira da As-
sintecal (associação das empresas de com-
ponentes) na realização do Projeto Imagem, 
que trouxe nove jornalistas estrangeiros da 
Itália (Arsutoria), Espanha (Fucking Young), 
Argentina (Serma e Cuero America), Colôm-
bia (Style America, Carrusel e Vanguardia) e 
Peru (Gestión/Moda Inc e Prestigia). 

A Francal 2020 já tem data marcada. A mos-
tra, que seguirá apostando na excelência do 
varejo, com muita informação e conteúdo de 
qualidade para o lojista, acontecerá de 1º a 3 
de junho, também no Expo Center Norte, em 
São Paulo/SP. 

VOLTADA PARA O VAREJO, FRANCAL 
COLHE RESULTADOS POSITIVOS

ESPECIAL INFORME JURÍDICO

BARREIRAS À 
COMPETITIVIDADE DA 
INDÚSTRIA CALÇADISTA

A Abicalçados vem acompanhando a 
pauta econômica construída pelo Go-
verno Federal, com o propósito de res-
guardar os interesses da indústria calça-
dista no encaminhamento de propostas 
das reformas estruturais, notadamente 
aquelas que têm impacto na competi-
tividade do setor. Podemos considerar 
como certo o apoio do setor empresarial 
à Reforma da Previdência, em razão de 
seu impacto no ajuste fiscal, providência 
prioritária para o desdobramento das re-
formas tributária e trabalhista.
 
Ainda neste contexto, a proposta de 
abertura da economia brasileira, o que 
compreende basicamente a redução das 
alíquotas do Imposto de Importação, con-
dição colocada para a integração do Brasil 
na OCDE. 

Para orientar a estratégia de ação da Abi-
calçados no tratamento desta relevante 
questão junto ao Governo Federal e ao 
Congresso, a Entidade disponibilizou  
uma pesquisa de opinião para melhor co-
nhecer e contemplar o pensamento das 
empresas associadas.

Claro está que continuará atenta e vigilan-
te para os desdobramentos, para assegurar 
que se cumpram as condições colocadas 
pelas autoridades nos anúncios feitos de 
que a abertura se dará de forma proporcio-
nal e simultânea à redução do Custo Brasil, 
de forma a manter a competitividade do 
produto brasileiro perante os importados.

EXCLUSÃO DO ICMS 
DA BASE DO PIS E DA 
COFINS

Em 03/2017 o Plenário do STF decidiu que 
o ICMS não integra a base de cálculo das 
contribuições para o PIS e a Cofins — Re-
curso Extraordinário 574706 (bit.ly/infor-
me-junho). Todavia, não estava pacifica-
da a questão sobre qual o momento inicial 
da vigência desta decisão judicial, já que 
não havia pedido de modulação dos efei-
tos do julgamento. Com a publicação pos-
terior do acórdão, os ministros poderiam 
se pronunciar caso fossem interpostos 
embargos de declaração com essa finali-
dade, trazendo elementos para a análise.

Em 02/10/2017 o STF publicou o acórdão, 
abrindo o prazo para que as partes apre-
sentassem embargos de declaração com 
o intuito de ser sanada qualquer omissão 
no julgamento. A Fazenda Nacional apre-
sentou os Embargos em 19/10/2017 para 
que os efeitos fossem aplicados a partir 
de 01/01/2018.

Passados quase dois anos, no dia 4 de ju-
nho, foi juntado Parecer da PGR opinando 
pelo parcial provimento dos embargos da 
Fazenda Nacional, tão somente para que 
se faça a modulação dos efeitos do acórdão, 
porém, que o decidido no recurso tenha efi-
cácia para o futuro, a partir do julgamento 
dos embargos declaratórios.

Sendo assim, ainda é preciso aguardar os 
últimos andamentos do Recurso para en-
tendimento da vigência de sua decisão.

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

A tradicional coletiva de imprensa da Abi-
calçados na 51ª Francal foi marcada por 
uma notícia positiva para o setor calçadista 
brasileiro. Na ocasião do encontro com jor-
nalistas, realizado no  dia 4, foi anunciada a 
renovação de convênio para a manutenção 
do programa Brazilian Footwear, realizado 
em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) - matéria na página 6. 

O presidente do Conselho Deliberativo da 
Abicalçados, Caetano Bianco Neto, ressal-
tou que a ausência do presidente-execu-
tivo da entidade, Heitor Klein, se deu por 
motivo nobre. “Nosso executivo estava 
vindo para a feira quando precisou mu-
dar de rota, para Brasília, pelo motivo de 

assinatura do convênio com a Apex-Bra-
sil. É uma notícia auspiciosa e que enche 
o setor de ânimo”, comemorou. Segundo 
Haroldo Ferreira, diretor-executivo da 
Abicalçados, serão R$ 30,8 milhões inves-
tidos em ações comerciais e de promoção 
internacional nos próximos dois anos. 

Saudando a notícia de renovação do convê-
nio, o presidente da Francal, Abdala Jamil 
Abdala, ressaltou que a informação injeta 
ainda mais ânimo no setor. “É uma notícia 
muito importante e sabemos que não foi 
um trabalho fácil para se chegar até aqui”, 
disse, ressaltando a história de parceria en-
tre Abicalçados e Apex-Brasil.
 
Trazendo dados do varejo de calçados, 

na oportunidade o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Lojistas de Calça-
dos e Artefatos (Ablac), Marcone Tavares, 
destacou que o 0,5% de incremento das 
vendas de calçados no trimestre – dado 
mais atual – não foi de todo ruim, “tendo 
em vista o quadro da economia nacio-
nal”. Segundo ele, com a expectativa das 
reformas, especialmente a previdenciá-
ria, o mercado deve retomar a confiança, 
recuperando as perdas ainda no segundo 
semestre de 2019. “Temos uma popula-
ção disposta a consumir. Tendo as con-
tas públicas em ordem e a confiança res-
tabelecida, o setor deve voltar a crescer 
em breve”, projetou Tavares, ressaltando 
que “o varejo nunca esteve tão confiante 
como agora”. 

RENOVAÇÃO DO BRAZILIAN FOOTWEAR É ANUNCIADA
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ABI NOTÍCIAS

PATENTES INTERNACIONAIS RESPONDEM 
POR 14,3% DO TOTAL DE REGISTROS DO SETOR

SICC SURPREENDE PELOS BONS 
RESULTADOS E JÁ PROJETA CRESCIMENTO

INSPIRAMAIS GERA US$ 11 MILHÕES 
EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Embora ainda aquém do ideal, a indústria calçadista bra-
sileira tem aumentado a preocupação com os registros de 
patentes no mercado internacional. Conforme estudo pu-
blicado no Relatório Setorial Indústria de Calçados - Brasil 
2019, da Abicalçados, desde 1982 o Brasil depositou 2.403 pa-
tentes na indústria calçadista, sendo 251 delas nos últimos 
cinco anos, o que coloca o País como o nono colocado na 
ranking de patenteamento mundial do segmento - atrás da 
China, Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Alema-
nha, Espanha e Itália. 

Para a coordenadora de Inteligência Comercial da Abicalça-
dos, Priscila Linck, o número está muito aquém do potencial 
do setor, visto que o Brasil é o quarto maior produtor mundial 
de calçados. “Ou seja, países com menos tradição possuem 
mais registros”, frisa. Por outro lado, a economista ressalta 
que existe um avanço brasileiro no registro de patentes in-
ternacionais, demonstrando uma preocupação de proteção 
do produto exportado. “As patentes desta modalidade pas-
saram de 3,2%, em 2008, para 14,3% do total”, informa.

Segundo Priscila, os principais pedidos de patentes na in-
dústria calçadista são de inovações relacionadas ao tipo de 
uso do calçado (29% do total), solas (24%), palmilhas para 
inserção (14%) dispositivos higiênicos (10%) e em calçados 

esportivos (6%). As máquinas e equipamentos representam 
apenas 5% do total de registros de patentes do setor brasi-
leiro. 

Priscila comenta, ainda, que no Brasil existe uma concen-
tração nos depósitos. “Em 1983, 42% dos pedidos eram de 10 
empresas. Hoje esse número é de mais de 70%”, aponta, res-
saltando que na publicação consta o ranking de registros. 

Estudo
O mapa tecnológico da indústria calçadista tem como base 
o número de pedidos e publicações de patentes registra-
das no setor, considerando calçados, partes de calçados e 
máquinas e equipamentos, filtrados pelos códigos do IPC 
(Classificação Internacional de Patentes), depositados em 
mais de 20 escritórios de propriedade intelectual, incluindo 
o United States Patent and Trademark Office (USPTO), Eu-
ropean Union Intellectual Property Office (EUIPO), Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), entre outros. Fo-
ram analisados os pedidos de patentes, em nível mundial e 
nacional, segmentados por empresas depositantes de pedi-
dos e por grandes áreas de depósito, na totalidade dos anos 
disponíveis, com maior ênfase nos últimos cinco anos. 

Os dados acima, e muitos outros, podem ser encontrados 

no Relatório Setorial Indústria de Calçados - Brasil 2019, que 
pode ser baixado, gratuitamente, no site http://abicalcados.
com.br/relatorios/relatorio-setorial. 

Corredores lotados, estandes ocupados com 
lojistas, muita troca de informação, e princi-
palmente, vendas. Os três dias do Salão Inter-
nacional do Couro e do Calçado (SICC) mos-
traram um varejo cauteloso, mas comprador, 
e também atento a toda inteligência sobre 
tendências de moda que estava concentrada 
nos pavilhões do Serra Park, em Gramado/
RS, entre os dias 20 e 22 de maio. 

Os resultados da feira, que chegou à sua 28ª 
edição, surpreenderam os organizadores e 
os expositores. “Já existia a sinalização de 
uma retomada da economia setorial. Mas o 
que vimos aqui foi uma situação bem sur-
preendente: um movimento muito grande 
nos corredores e uma grande satisfação na 
maioria dos estandes. Acho que todos vende-
ram, talvez alguns menos e outros mais, mas 
vimos pedidos nos estandes”, afirma o diretor 
da Merkator Feiras e Eventos, promotora do 
SICC, Frederico Pletsch.

Com o ótimo resultado, começou já o plane-
jamento para a próxima edição da feira. Em 

2020, o SICC será realizado nos dias 18, 19 e 20 
de maio. “O bom resultado desses três dias já 
tem gerado resultados práticos para a próxi-
ma edição. Alguns dos nossos expositores já 
nos procuraram buscando aumentar a área 
que ocuparão no ano que vem. Outros já es-
tão garantindo sua participação na feira des-
de agora”, explica Pletsch.

Além do aumento no espaço ocupado pelos 
expositores, a projeção é seguir crescendo 
também em volume de visitantes. “Nós es-
tamos projetando para a próxima edição 
um crescimento em torno de 15%, tanto no 
espaço da feira como no número de visi-
tantes. Queremos sempre concentrar o 
varejo nacional e agregar sempre mais im-
portadores para o sucesso do nosso setor”, 
finaliza o empresário.

O SICC é uma promoção da Merkator Feiras 
e Eventos que tem a parceria dos sindicatos 
das indústrias de calçados de Estância Velha, 
Ivoti, Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Sapi-
ranga e Três Coroas.

Recebendo mais de 7 mil vi-
sitantes, entre profissionais 
do segmento, compradores 
e formadores de opinião, o 
Inspiramais, ocorrido nos 
dias 4 e 5 de junho, em São 
Paulo/SP, foi um sucesso. 
Conforme a Associação 
Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (As-
sintecal), que promove o 
evento, foram apresentados 
mais de mil produtos da in-
dústria de base e de moda 
para o setor calçadista.  
 
O evento, que contou tam-
bém com rodadas de negó-
cios do Projeto Comprador, 
realizado pela Assintecal 
em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil), gerou 
US$ 11 milhões em negó-
cios internacionais. Neste 
projeto, foram recebidos 
representantes de 30 em-
presas de Portugal, México, 
Argentina, Colômbia, Peru, 
Paraguai, Guatemala, Equa-
dor e África do Sul, que re-
alizarão negócios em 720 
rodadas.  “É a primeira vez 
que fazemos negócios com 
o Brasil e visitamos o Sa-
lão. A estrutura, os produ-
tos, a qualidade, o concei-
to, mostram um estudo de 
moda que dificilmente se 

encontra na América Lati-
na. Penso que este é um Sa-
lão muito importante para 
toda a região, com opções 
de matérias inovadoras, 
conscientes e muito bem 
estruturadas”, avalia Sara 
Maria Charry, da empresa 
importadora de insumos 
para calçados Cavicueros, 
da Colômbia.
 
Além dos importadores, a 
mostra recebeu milhares 
de visitantes do mercado 
doméstico, tanto da região 
quanto de caravanas orga-
nizadas em parceria com o 
Sebrae e vindas dos estados 
de Santa Catarina, Paraná, 
Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, 
Minas Gerais e São Paulo. 
 
A superintendente da As-
sintecal, Ilse Guimarães, 
ressalta que o mercado, aos 
poucos, volta a respirar com 
otimismo. “O setor está re-

nascendo e o Inspiramais 
traz exatamente esse espí-
rito de frescor, num momen-
to de renovação”, comenta, 
acrescentando que cresce 
no Salão a participação do 
setor têxtil, moveleiro e de 
joias. “Novos segmentos 
também estão sendo inseri-
dos, como o automobilístico 
e, em breve, o de pets”, acres-
centa a dirigente. 
 
Promovido pela Assinte-
cal, Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit), Centro 
das Indústrias de Curtu-
mes do Brasil (CICB/Brazi-
lian Leather e Apex-Brasil) 
com o apoio de entidades 
setoriais como a Abicalça-
dos, a próxima edição do 
Inspiramais acontece nos 
dias 15 e 16 de janeiro de 
2020, também no Centro 
de Eventos Pró Magno, em 
São Paulo/SP. 
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ABI NOTÍCIAS

UNIDADE CEARENSE DA VULCABRÁS 
AZALEIA RECEBE CERTIFICAÇÃO 
DE SUSTENTABILIDADE

INDÚSTRIA CALÇADISTA DE TRÊS COROAS 
ELIMINA PASSIVOS AMBIENTAIS

STARTUP WEEKEND 
ACONTECE ENTRE 
28 E 30 DESTE MÊS

A mais nova empresa a come-
morar a certificação de sustenta-
bilidade Origem Sustentável é a 
Vulcabras Azaleia. Na sua unida-
de do Ceará, a empresa logrou o 
nível Ouro, ou seja, atendeu 90% 
dos indicadores do programa 
desenvolvido pela Abicalçados e 
Associação Brasileira de Empre-
sas de Componentes para Cou-
ros, Calçados e Artefatos (Assin-
tecal), com gestão do  Instituto by 
Brasil (IBB).  

O gerente de Sistema de Gestão da 
Vulcabras Azaleia, Luiz Otávio Goi 
Júnior, que recebeu a certificação 
durante o Prêmio Direções, desta-
ca que a empresa sempre buscou 
processos mais sustentáveis, mas 
não havia nada que apresentasse 
isso de forma clara ao mercado. 
Segundo ele, foi um posiciona-
mento importante, sendo que a 
partir do Origem Sustentável a 
ideia é instigar os fornecedores a 
adotarem processos produtivos 
mais sustentáveis. Além do ganho 
de imagem com a certificação, Jú-
nior conta que a empresa obteve 
índices melhores de produtivida-
de e redução de custos. 

Conforme relatório da Vulcabras 
Azaleia, a economia no consumo 
de água tratada internamente foi 
de 95%; houve a redução de 10% no 
volume de efluentes descartados; 
foi lograda a economia de 15% no 
uso de matéria-prima; e reduzida 
em 25% a produção de resíduos. 

“Tudo por meio de reusos, recicla-
gens e sistema de logística rever-
sa”, conta Júnior. 

Ganhos de mercado
O gestor de Projetos da Abicalça-
dos, Cristian Schlindwein, des-
taca que os consumidores estão 

cada vez mais conscientes, sendo 
que, além de ajudar na preserva-
ção ambiental, as empresas têm 
na sustentabilidade uma aliada 
para conversão de vendas. “Uma 
pesquisa recente, da GS&MD – 
Gouvêa de Souza  – com 9 mil 
pessoas em todo o mundo, apon-

ta que a sustentabilidade tem 
sido critério de compra para mais 
da metade dos consumidores do 
planeta”, ressalta. 

Recentemente reformulado, o 
Origem Sustentável eliminou 
o nível Branco, concedido me-
diante autodeclaração. A partir 
de agora, todos os níveis (Bronze, 
Prata, Ouro e Diamante) serão 
certificados pela SGS, ABNT, BU-
REAU VERITAS ou SENAI. O ob-
jetivo é proporcionar uma maior 
credibilidade à certificação jun-
to ao mercado. Estas mudanças 
têm proporcionado aos fabrican-
tes de calçados e acessórios, e 
aos seus fornecedores de com-
ponentes um retorno positivo 
de clientes e consumidores, com  
maior engajamento em todos os 
pilares de sustentabilidade. As 
atuais dimensões econômicas, 
ambientais, sociais e culturais 
foram integradas por meio da 
Gestão de Sustentabilidade, o 
que torna mais visível os resul-
tados da certificação para as em-
presas  Mais informações no site 
institutobybrasil.org.br/origem-
-sustentavel. 

Depois de 23 anos de atuação, a 
Central de Triagem de Resídu-
os Sólidos de Três Coroas deixa 
de existir. A Central, gerida pelo 
Sindicato das Indústrias de 
Calçados local, será desativada 
com uma notícia muito posi-
tiva para o setor: a eliminação 
total dos passivos ambientais 
que estavam armazenados. 

O presidente do Sindicato de 
Três Coroas, Joel Klippel, des-
taca que o serviço ambiental 
continuará sendo prestado, 
agora com nova “roupagem”. 
“Aproveitaremos toda a exper-
tise na área de gestão ambien-
tal e passaremos a oferecer 
novos serviços, com custos re-
duzidos aos associados”, conta 
o dirigente. 

A responsável técnica da enti-
dade, Sabrina Ffaifer, conta que, 

nos 23 anos de trabalho, foram 
recebidos mais de 40 mil to-
neladas de resíduos sólidos da 
indústria calçadista local. A es-
pecialista ressalta que a desati-
vação da central se deu a partir 
da união das novas tecnologias 
para coprocessamento e bene-
ficiamento, e a conscientização 
das empresas quanto à elimina-
ção dos passivos. “Isso fez com 
que fôssemos o primeiro aterro 
do Brasil a eliminar completa-
mente o passivo ambiental”, co-
memora Sabrina. 

Novos serviços
A partir de agora a central ofe-
recerá serviços de coleta e des-
tinação de resíduos por meio de 
trabalho com empresa especia-
lizada contrata pelo Sindicato. 
O trabalho de gerenciamento 
dos resíduos, como controle 
de destinação final, emissão 

de manifesto de transporte, 
assessorias ambientais e selo 
verde serão realizados por uma 
profissional da área, contratada 
também pelo Sindicato. “Resu-
mindo, todo o trabalho desen-
volvido continuará o mesmo, o 

que mudou foi a forma de coleta 
e armazenamento temporá-
rio dos resíduos”, frisa Sabrina, 
acrescentando que o custo para 
o associado será reduzido em 
cerca de 40% no que tange ao 
gerenciamento dos resíduos.

A Startup Weekend Industry, realizada pela Te-
chstarts com o apoio da Abicalçados, será rea-
lizada nos dias 28, 29 e 30 de junho. O evento, 
que ocorreria na sede da entidade calçadista, 
agora acontecerá na Ftec   — rua Silveira Mar-
tins, 780, em Novo Hamburgo/RS.  

O objetivo do encontro é resolver gargalos 
da indústria por meio de soluções tecnoló-
gicas e inovadoras. As atividades iniciam 
na sexta-feira à noite, com apresentações 
das ideias trazidas e formação das equipes. 
No dia seguinte, os grupos passarão a traba-
lhar maneiras de resolver os problemas dos 
clientes, construindo protótipos a partir das 
ideias, período em que serão auxiliados por 
mentores experientes. No domingo, ocor-
rem as apresentações e premiações dos 
melhores projetos.

O evento é indicado para experts em tecnolo-
gia, desenvolvedores, designers, publicitários, 
empreendedores, profissionais de adminis-
tração/negócios e da indústria. As inscrições 
podem ser realizadas no site bit.ly/2H9Ay1b. 

Foto da equipe com a Central de Triagem vazia ao fundo
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BOAS EXPECTATIVAS PARA A EXPO RIVA SCHUH 

CLUBE DE BENEFÍCIOS COM NOVAS PARCERIAS 

A Expo Riva Schuh, uma das mais 
tradicionais feiras de calçados do 
mundo, que acontece na elegan-
te cidade italiana Riva Del Garda, 
entre 15 e 18 de junho, é de boas 
expectativas. Ao todo, participa-
rão do evento, com o apoio da Abi-
calçados, 45 marcas brasileiras de 
calçados. 

A analista de Promoção Comer-
cial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, 
destaca que as expectativas são 
positivas, visto que a feira abre o 
calendário internacional de vendas 
das coleções de primavera-verão, 
as mais rentáveis para as marcas 
brasileiras no exterior. “Mantive-
mos o número de expositores, o que 
mostra o comprometimento das 
marcas com a exportação como es-

tratégia”, comemora Ruísa. 

No ano passado, a mostra gerou 
US$ 8,4 milhões em negócios 
imediatos, número que deve ser 
semelhante ou ainda maior na 
mostra deste ano, isto porque a 
valorização do dólar sobre o real 
deixou o calçado brasileiro com 
preço mais competitivo. Outro 
fator de otimismo para os calça-
distas brasileiros é a aparente re-
cuperação das exportações regis-
trada no mês de maio, quando os 
embarques foram 20% superiores 
aos realizados no mesmo mês do 
ano passado, alcançando mais de 
7,6 milhões de pares. “A Expo Riva 
Schuh tem como característica 
ser uma feira de volume de ven-
das, com visitantes dos principais 

mercados compradores do plane-
ta”, conclui Ruísa.

Participam da mostra as marcas 
Klin, Werner, Andacco, Carrano, 
Madeira Brasil, Verofatto, Piccadilly, 
Pegada, Vizzano, Beira Rio Conforto, 
Moleca, Molekinha, Molekinho, 
Modare Ultraconforto, Usaflex, 
Tabita, Pampili, Cravo & Canela, 
Jorge Bischoff, Loucos & Santos, 
Ramarim, Comfortflex, Whoop, 
Stéphanie Classic, Cristófoli, Suzana 
Santos, Renata Mello, Sapatoterapia, 
Democrata, Petite Jolie, Sollu, 
Pimpolho, Indiana Colours of 
Brazil, Grendha, Grendene Kids, 
Copacabana, Cartago, Capelli Rossi, 
Capodarte, Dumond, ADG Export, 
Adrun, GVD International, Arezzo e 
Awana.

O Clube de Benefícios da Abicalçados, 
voltado para associados, segue fechando 
parcerias. As mais recentes foram com a 
Squid, empresa de gestão de microinfluen-
ciadores digitais que está pelo segundo ano 
na lista da 100 Startups do Watch da Peque-
nas Empresas Grandes Negócios; e a DHL, 
empresa de logística que fornecerá descon-

tos para empresas do Rio Grande do Sul. 

Na Squid, o contratante terá uma divulgação 
focada e efetiva para o público-alvo que de-
seja atingir. Os descontos nos pacotes com 
10 e 20 microinfluenciadores (que têm entre 
10 mil e 100 mil seguidores nas redes sociais) 
têm descontos de 18% a 30%. O alcance esti-

mado é de mais de 100 mil pessoas (pacote 
com dez influenciadores) e de mais de 250 
mil pessoas (pacote de 20 influenciadores). 
Quando à DHL, o desconto é válido para en-
vios internacionais de empresas localizadas 
no Rio Grande do Sul, com tabela em Reais. 

Além da Squid e da DHL, a Abicalçados 

tem parcerias com a Share Campaign, 
Share Marketing, IBB, UPS, Wizard Pinhei-
ros, Wizard Franca, Travel Ace, Cultura 
Americana, Cultura Inglesa, Instituto Se-
nai do Calçado e IED-SP.  

Saiba mais pelo e-mail beneficios@abical-
cados.com.br. 

PROGRAMA BRAZILIAN FOOTWEAR 
RENOVADO POR MAIS DOIS ANOS

O Brazilian Footwear, programa de apoio 
às exportações de calçados mantido pela 
Abicalçados em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) foi renovado. O 
anúncio ocorreu durante a Francal, em São 
Paulo, no último dia 4 de junho.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, comemora o fato de que, a 
partir de junho as empresas associadas ao 
programa terão a garantia de participar de 
ações de promoção comercial e de ima-
gem nos próximos dois anos. “O processo 
de renovação não foi fácil, exigiu trabalho 
conjunto entre as equipes da Abicalçados e 
da Apex-Brasil, mas saiu. Entendemos que 
a Apex-Brasil, por utilizar recurso público 
do Governo Federal, deve mesmo fazer um 
pente fino, levando em consideração os re-
sultados dos valores despendidos”, avalia. 
Segundo ele, a Apex-Brasil foi sensibilizada 
quanto à relevância do programa para o se-
tor calçadista nacional, que emprega, dire-
tamente, mais de 300 mil pessoas. “A expor-
tação de calçados é muito relevante para as 

empresas, sustenta famílias e gera divisas 
para o País”, justifica. 

Conforme levantamento da Abicalçados, no 
mais recente convênio, do biênio 2017/2018, 

foram gerados mais de US$ 400 milhões (cal-
culando com valor médio do dólar em cada 
ano, aproximadamente R$ 1,2 bilhão) em 
ações realizadas pelo Brazilian Footwear. No 
total, o aporte foi de R$ 36 milhões, ou seja, o 

retorno foi de R$ 33 para cada R$ 1 investido 
pelo programa. 

Convênio atual
De acordo com o convênio atual, serão inves-
tidos R$ 30,8 milhões em ações de promoção 
comercial e de imagem no âmbito internacio-
nal nos próximos dois anos. Desses, R$ 16,6 
milhões são provenientes da Apex-Brasil e R$ 
14,2 milhões são contrapartida das empresas 
participantes do Programa. O valor será in-
vestido em ações de internacionalização do 
calçado brasileiro, com foco nos mercados-
-alvo dos Estados Unidos, Peru, Reino Unido, 
França e China. Além desses, serão realizadas 
ações na Itália. 

As próximas feiras marcadas para ocorrerem 
por meio do programa são a FN Platform, de 
12 a 14 de agosto, em Las Vegas (EUA), e a 
Micam, em Milão (Itália), entre 15 e 18 de se-
tembro. Mais informações no site www.abi-
calcados.com.br/brazilianfootwear. Leia mais 
sobre o Brazilian Footwear em entrevista es-
pecial desta edição, com a gestora de Projetos 
da Abicalçados, Roberta Ramos (página 8). 

ABI NOTÍCIAS
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BALANÇA COMERCIAL

ASSOCIADOS

ESTADOS UNIDOS PUXAM 
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

LANÇADO E-COMMERCE 
DA BIBI NO REINO UNIDO

Os Estados Unidos seguem puxando as 
exportações brasileiras de calçados. No 
mês de maio, conforme dados elaborados 
pela Abicalçados, os norte-americanos 
importaram 782 mil pares de calçados 
brasileiros, pelos quais foram pagos US$ 
14,7 milhões. Os resultados são superiores 
tanto em volume (63,7%) como em recei-
ta (80%) na relação com igual período do 
ano passado. Com isso, no acumulado dos 
cinco meses do ano, os Estados Unidos já 
somaram 5,6 milhões de pares importados 
do Brasil, pelos quais foram despendidos 
US$ 84,76 milhões, incrementos de 31,2% 
em pares e de 43,4% em receita no com-
parativo com período correspondente do 
ano passado.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, destaca que a guerra co-
mercial, instalada entre Estados Unidos e 
China, tem feito com que os norte-ameri-
canos – que representam o maior merca-
do consumidor de calçados do planeta – 
substituam seus fornecedores, buscando 

importações em outros países. “Os Esta-
dos Unidos importam mais de 2,3 bilhões 
de pares por ano, mais de 70% deles da 
China. Então o impacto é muito significa-
tivo”, explica Klein, para quem o mercado 
brasileiro tem plenas capacidades de ab-
sorver a demanda norte-americana. Nos 
últimos cinco meses, continua o executi-
vo, as vendas de calçados chineses para 
os Estados Unidos caíram mais de 70%.

Números gerais
Nos cinco primeiros meses, as exporta-
ções gerais de calçados chegaram a 52 
milhões de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 415,24 milhões, incrementos de 11% 
em volume e de 3,7% em receita no com-
parativo com igual período do ano pas-
sado. Segregando apenas o mês de maio, 
foram embarcados 7,6 milhões de pares 
por US$ 70 milhões, aumentos de 19% em 
pares e de 24,7% em receita no comparati-
vo com mesmo ínterim de 2018. 

Se por um lado as exportações estão em 

elevação para o principal mercado con-
sumidor do calçado brasileiro no exterior, 
os Estados Unidos, a queda é elevada para 
o ocupante do segundo posto. Nos cinco 
meses do ano, os hermanos importaram 3 
milhões de pares por US$ 38,66 milhões, 
quedas de 28,3% em pares e de 40,4% em 
receita. “Em função de sua crise interna, 
mas especialmente devido à deterioração 
de suas reservas cambiais, a Argentina 
vem diminuindo suas importações do 
Brasil desde o segundo semestre do ano 
passado”, avalia Klein.

Nos cinco meses, o terceiro destino do 
calçado brasileiro no exterior foi a Bo-
lívia, para onde foram embarcados 3,69 
milhões de pares por US$ 21,95 milhões, 
queda de 0,1% em pares e aumento de 8,1% 
em receita.

Importações
Nos cinco primeiros meses do ano foram 
importados 13,88 milhões de pares por 
US$ 154,1 milhões, incrementos de 5,4% 

em volume e de 0,4% em receita no com-
parativo com igual período do ano passa-
do. Segregando apenas o mês de maio, fo-
ram importados 2,26 milhões de pares por 
US$ 30 milhões, crescimentos de 20,5% 
e 29,8%, respectivamente, em relação ao 
mesmo mês de 2018. 

As principais origens das importações 
foram: Vietnã (4,93 milhões de pares por 
US$ 77,81 milhões, quedas de 1,1% e 6,5%, 
respectivamente); Indonésia (2 milhões de 
pares por US$ 30,74 milhões, incrementos 
de 24,4% e de 11,5%, respectivamente); e 
China (5,54 milhões de pares por US$ 19,49 
milhões, aumento de 6,1% em pares e esta-
bilidade em receita).

Em partes de calçados – cabedais, pami-
lhas, saltos, solas etc –, as importações 
dos cinco meses foram equivalentes a 
US$ 13,3 milhões, 47,5% menos do que 
no mesmo período do ano passado. As 
principais origens foram China, Vietnã 
e Paraguai.

A partir de agora, o calçado infantil Bibi poderá ser comprado on-line no Reino Unido. 
O e-commerce funcionará no site uk.bibi.com. A comunicação já está sendo trabalha-
da para chamar a atenção de uma das marcas infantis brasileiras mais conhecidas no 
mercado internacional, especialmente pelos atributos de saúde e conforto na infância. 

Empresa com 65 anos de história, a Bibi é uma empresa gaúcha, com sede em Parobé/
RS, e uma unidade em Cruz das Almas/BA, que exporta seus calçados infantis para mais 
de 70 países, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China, Índia, Emirados Árabes, 
Argentina, Peru, entre outros.

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

RS 

TOTAL

RIO GRANDE DO SUL
CE
CEARÁ

PB
PARAÍBA

JAN - MAI 2018: US$ 176,5 milhões 
JAN - MAI 2019: US$ 181,23 milhões 

JAN - MAI 2018: US$ 400,34 milhões JAN - MAI 2019: US$ 415,24 milhões 

VARIAÇÃO:  2,7%

JAN - MAI 2018: US$ 100,38 milhões 
JAN - MAI 2019: US$ 115,8 milhões 

VARIAÇÃO:  15,4%

JAN - MAI 2018: US$ 46,24 milhões 
JAN - MAI 2019: US$  44,18 milhões 

VARIAÇÃO:  -4,4%

VARIAÇÃO:  3,7%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA
JAN - MAI 2018: US$ 83,2 milhões
JAN - MAI 2019: US$ 77,8 milhões

VARIAÇÃO:  -6,5%

JAN - MAI 2018: US$ 27,56 milhões
JAN - MAI 2019: US$ 30,74 milhões

VARIAÇÃO:  11,5%

JAN - MAI 2018: US$ 19,5 milhões
JAN - MAI 2019: US$ 19,49 milhões

VARIAÇÃO:  0%
IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking

e o total do período

TOTAL JAN - MAI 2018:  US$ 153,5 milhões JAN - MAI 2019: US$ 154,1 milhões
 

VARIAÇÃO:  0,4%
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ENTREVISTA

EMPRESAS PARTICIPANTES DO 
BRAZILIAN FOOTWEAR INCREMENTAM 
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

A entrevistada do Abinforma deste mês é 
Roberta Ramos, gestora de Projetos da Abi-
calçados. Comemorando a renovação do 
convênio para o biênio 2019/2021, a gestora 
ressalta a importância da parceria de qua-
se duas décadas com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) e como ela tem auxi-
liado na promoção do calçado brasileiro no 
mercado internacional.

Desde quando a Abicalçados e a Apex-Bra-
sil trabalham no Brazilian Footwear?
O Brazilian Footwear foi um dos primeiros 
convênios firmados entre Apex-Brasil e 
entidades setoriais. A assinatura aconte-
ceu em 2000, para o biênio 2001/2002.

Qual era o contexto das exportações de 
calçados na época do primeiro convênio? 
O que mudou? 
Naquela época, apesar de exportar um vo-
lume significativo, a maior parte do calça-
do embarcado levava a marca do cliente  — 
private label. Ou seja, o Brasil era um mero 
fornecedor, o que nos deixava em uma 
situação muito vulnerável quanto a oscila-
ções políticas e econômicas. O número de 
destinos também era bem menor, 99 países 
recebiam os calçados brasileiros. O Pro-
grama veio com o objetivo de desenvolver 
marcas no mercado internacional, através 
de ações de promoção comercial e de ima-
gem. Com os anos de intenso trabalho jun-
to às empresas, tornamos nossos produtos 
objetos de desejos em importantes merca-
dos mundiais, além de construirmos uma 
imagem sólida da indústria calçadista bra-
sileira. Com relação a mercados, passamos 
a ter cerca de 150 destinos, um incremento 
de 50%.

Como o Brazilian Footwear pode auxiliar as 
empresas no incremento dos embarques?
O Brazilian Footwear, seja pelos meios 
financeiros do Programa ou através de 
contrapartidas, realiza atividades que vão 
desde a capacitação das empresas para a 
exportação até a promoção de marcas no 
mercado internacional. É um trabalho sé-

rio, baseado em uma metodologia de seg-
mentação de empresas com o intuito de 
preparar cada associada para o processo 
de exportação, bem como contribuir com 
a promoção comercial em todos os níveis. 
A operação se dá por meio de diferentes 
ações, como a organização e facilitação de 
pagamentos para a participação de empre-
sas brasileiras nas principais feiras inter-
nacionais; a viabilização da vinda de com-
pradores e jornalistas estrangeiros para 
comprar e divulgar o calçado brasileiro em 
eventos nacionais; o trabalho com influen-
ciadores globais; a realização de estudos 
de mercado e de espaço de oportunidade; 
além da capacitação das empresas para 
que a exportação passe a ser uma estraté-
gia do negócio.

No convênio anterior, quanto foi gerado 
por meio das ações realizadas no âmbito 
do Programa?
No total foram gerados mais de US$ 400 
milhões em negócios nas ações de promo-
ção comercial. Além disso, boa parte dos 
resultados ainda é considerada intangível, 
pois representam ganho de mercado, au-
mento do valor de marca, desconcentração 
de destinos ou mesmo a capacitação de 
novos exportadores. De forma prática, o re-
torno sobre investimento fica em torno de 
R$ 30 para cada R$ 1 investido.

Como vê a posição do calçado brasileiro no 
cenário internacional? Quais são os prin-
cipais problemas enfrentados? 

O Brasil é o maior produtor de calçados do 
Ocidente. É uma indústria que já nasceu 
exportadora, então possui tradição no que 
faz. Apesar de ter sofrido com a entrada de 
mercados asiáticos no setor, a indústria 
brasileira se renovou, apostando no valor 
agregado, na qualidade, na flexibilidade e 
em novos modelos de negócios que sur-
gem a cada dia. É um setor que se tornou 
reconhecido por seu dinamismo e resiliên-
cia. Após anos acompanhando comprado-
res em reuniões de negócios, podemos afir-
mar que o Brasil construiu uma imagem 
forte em grandes mercados importadores, 
além de ter consolidado grandes marcas 
internacionais ao longo dos anos, que vão 
muito além da moda praia. Ainda sofremos 
com o alto Custo Brasil, mas entendemos 
que, com esforço, capacitação e colabora-
ção, estamos conseguindo contornar as 
adversidades e manter o complexo courei-
ro-calçadista como um importante setor 
da economia brasileira.

Na Francal, ocasião em que foi anunciada a 
renovação do convênio, a mesma foi muito 
comemorada pelos calçadistas. Qual a im-
portância da notícia para o segmento? 
A parceria com a Apex-Brasil é de extrema 
importância para conquistarmos bons re-
sultados de venda. Além do subsídio finan-
ceiro, que é muito importante, a Agência 
trabalha com muita seriedade e compro-
metimento através de técnicos capacita-
dos e de atividades de inteligência que nos 
auxiliam a encurtar caminhos. Já são 19 
anos dessa parceria. Sabíamos que a nova 
gestão precisava de um tempo para com-
preender o trabalho e tudo o que já havia 
sido realizado, mas estávamos confiantes 
com relação à renovação. 

Qual é o investimento em ações interna-
cionais previsto no convênio do biênio 
2019/2021? 
Para biênio, está previsto um investimento 
de R$ 30,8 milhões, sendo R$ 16,6 milhões 
da Apex-Brasil e R$ 14,2 milhões em con-
trapartidas, que compreendem ações que 
assessoram o processo de desenvolvimen-
to das empresas, além do investimento de-
las próprias no esforço exportador.

Atualmente, quantas empresas fazem par-
te do Programa? 
Temos 260 empresas membros do Pro-
grama e queremos aumentar o número de 
beneficiadas. As empresas brasileiras, in-
dependente do porte, estão, gradualmente, 
percebendo a importância da exportação 
como uma estratégia perene de negócios, 
não apenas como oportunidade ocasional 
de mercado. Para se manter no mercado 
externo, com excelência, é preciso esfor-
ço de imagem, estar presente nos eventos, 
caso contrário se torna algo pontual.

Por quanto da exportação nacional de cal-
çados essas empresas respondem? 
Hoje, as empresas participantes do Progra-
ma representam mais de 80% das receitas 
geradas pela exportação  — algo em torno de 
US$ 750 milhões. É um número relevante 
e que demonstra a importância da capaci-
tação e da constância para que se consiga 
atingir bons resultados no mercado externo.

Como a empresa interessada em fazer 
parte do Brazilian Footwear deve proce-
der? Tem custos?
O interessado pode entrar em contato com 
a Abicalçados, que mantém o programa em 
conjunto com a Apex-Brasil. O e-mail indi-
cado é relacionamento@abicalcados.com.br. 
A participação não tem custo algum para a 
empresa, mas algumas ações contam com 
uma taxa de adesão. Após os trâmites buro-
cráticos, é realizado um diagnóstico que irá 
encaixar a empresa em segmentação espe-
cífica, conforme o seu estágio de maturidade 
e potencial exportador. O objetivo é direcio-
nar empresas às melhores oportunidades 
para cada uma, otimizando investimentos 
e trazendo mais resultados. Mais informa-
ções também estão disponíveis no site  
www.abicalcados.com.br/brazilianfootwear.

“NO TOTAL FORAM GERADOS MAIS 
DE US$ 400 MILHÕES EM NEGÓCIOS 

NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO 
COMERCIAL.”

Brazilian Footwear apoia, entre outras ações, a participação de marcas nacionais em feiras no exterior


