
RELATÓRIO ANUAL
2015





ABICALCADOS.COM.BR

Desde sua fundação, a Abicalçados trabalha com a missão 

de unir esforços pelo fortalecimento da indústria calçadista. 

Acreditamos que união é mais importante que concorrência 

e que, quando o setor trabalha por um propósito comum, o 

sucesso do grupo é a melhor consequência.

Queremos estar ao seu lado, ajudando seu negócio a 

crescer e se posicionar no mercado. Para isso, incentivamos 

a integração das empresas calçadistas e promovemos 

iniciativas com foco em representação, defesa, 

desenvolvimento e promoção do setor no Brasil e no mundo. 

A Abicalçados agradece pela confiança dos seus associados 

e convida quem ainda não faz parte dessa união de forças 

para saber mais em
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A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados) é a entidade que representa a indústria 

calçadista nacional, atuando na defesa comercial e 

em busca de melhores condições competitivas de 

produção no Brasil. Fundada em 1983, a entidade, 

sediada em Novo Hamburgo/RS, possui em seu 

quadro de associados empresas calçadistas de 

todos os portes e estados brasileiros.

Mais do que uma representante institucional e 

política, frente em que atua continuamente na 

defesa de pleitos relevantes para o setor, como 

desoneração tributária, ampliação do crédito, 

reforma trabalhista, melhorias logísticas, entre 

outros, a Abicalçados atua hoje também como 

uma alavanca para a qualificação setorial. Nesse 

contexto, a entidade trabalha, cada vez mais, com 

foco na criação de uma cultura de design, que 

valorize o calçado brasileiro não somente pelos 

materiais, mas pelo seu processo diferenciado 

de desenvolvimento, resultando em um calçado 

inovador e diferenciado do ponto de vista estético.

Além do design, são oferecidas diversas 

inciativas com o objetivo de estimular e 

educar as empresas calçadistas a trabalhar 

a construção de marca, tanto no mercado 

nacional quanto no mercado internacional. 

Através de cursos e workshops, a Abicalçados 

pretende transformar a indústria para que 

ela sofra cada vez menos os impactos da 

instabilidade econômica.

A entidade trabalha ainda em um terceiro 

pilar, que objetiva a promoção de negócios e 

a inserção de marcas nacionais no mercado 

mundial. Nesse sentido, a indústria nacional 

conta com o apoio do Brazilian Footwear, 

programa de promoção das exportações 

brasileiras de calçados, parceria entre 

Abicalçados e Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos (Apex-

Brasil), que facilita o encontro dos calçadistas 

brasileiros com compradores e formadores de 

opinião internacionais.
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QUEM SOMOS
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ESTADOS COM EMPRESAS ASSOCIADAS: 

RS, SC, PR, SP, RJ, CE, PB, ES, MG E BA

DIVISÃO POR PORTE: 

25% DE GRANDES,  
40% DE MÉDIAS,  
35% DE MICRO E PEQUENAS

NÚMERO DE ASSOCIADOS: 

137, 18% MAIS DO QUE EM 2014

NOVAS ASSOCIAÇÕES NO PERÍODO

REPRESENTAÇÃO: AS EMPRESAS  
ASSOCIADAS RESPONDEM POR MAIS DE 

70% DA PRODUÇÃO  
NACIONAL DE CALÇADOS

ABICALÇADOS EM NÚMEROS

VISITAS EM POLOS/REGIÕES EM 2015: 
FRANCA/SP, BIRIGUI/SP, JAÚ/SP, BELO HORIZONTE/
MG, NOVA SERRANA/MG, SÃO JOÃO BATISTA/
SC, CARIRI/CE, ALÉM DOS VALES DO SINOS/RS E 
PARANHANA/RS

25
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NORTEADORES ESTRATÉGICOS 

NEGÓCIO:  

Representação institucional, defesa comercial, 

desenvolvimento da competitividade e promoção 

da excelência do setor calçadista brasileiro.

 

MISSÃO: 
Representar, defender, desenvolver e promover 

o setor calçadista brasileiro, com respeito, 

excelência e resultados.

 

VISÃO: 
A Abicalçados pretende ser reconhecida 

como o centro de referência na representação 

institucional, defesa comercial, desenvolvimento 

da competitividade e promoção da excelência do 

setor calçadista brasileiro.

 

VALORES

RESPEITO: 
Ao associado e aos interesses do setor calçadista brasileiro. A Abicalçados é agente legítima das 

indústrias de calçados;

EXCELÊNCIA: 
Competência na realização da representação institucional do setor e na prestação de serviços;

INOVAÇÃO: 
A Abicalçados deve liderar (com proatividade) a indústria calçadista em busca de competitividade;

RESULTADOS: 
A Abicalçados deve buscar, obter e comunicar o produto de suas atividades;

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE: 
A Associação opta por uma postura responsável na defesa dos interesses do setor calçadista, 

mediando-os de maneira sustentável com relação a colaboradores, fornecedores, poder público e 

sociedade brasileira.



GEROU 

US$ 960,4 
MILHÕES COM 
AS EXPORTAÇÕES

157 PAÍSES 
COMPRARAM CALÇADOS 
DO BRASIL

PRODUZIU

877 MILHÕES
DE CALÇADOS

O PRINCIPAL 
IMPORTADOR 
DE CALÇADOS 
BRASILEIROS SÃO OS 

ESTADOS UNIDOS, 
SEGUIDO PELA 
ARGENTINA, FRANÇA E 
BOLÍVIA

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL: US$ 479,4 MILHÕES

EXPORTOU 

124 MILHÕES
DE PARES

O PARQUE CALÇADISTA 
BRASILEIRO É FORMADO 
POR CERCA DE 

7,9 MIL EMPRESAS 
E GERA,
DIRETAMENTE, MAIS DE 

280 MIL POSTOS 
DE TRABALHO
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GRANDES NÚMEROS DO SETOR EM 2015
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QUEM FAZ A ABICALÇADOS

PRESIDENTE
Paulo Roberto Schefer - Indústria de Calçados West 
Coast Ltda.

CONSELHEIROS
Caetano Bianco Neto - Calçados Arzano Ltda.
Caio Borges Ferreira - Radamés Artefatos de 
Couro Ltda.
Júnior César Silva - Cromic Ind. Com.  
Calçados Ltda.
Lioveral Bacher - Paquetá Calçados Ltda.
Marco Lourenço Müller - Calçados Ramarim Ltda.
Milton Cardoso dos Santos Filho - Vulcabrás/
Azaléia Calçados e Artigos Esportivos S/A.
Paulo Vicente Bender – Henrich e Cia Ltda.
Renato Klein - A. Grings S/A.
Ricardo José Wirth - Indústria de Calçados  
Wirth Ltda.

Rosnei Alfredo da Silva - Calçados Bibi Ltda.
Sérgio Gracia - Kidy Birigui Calçados e  
Comércio Ltda.
Thiago Borges - Arezzo Indústria e Comércio S/A.

CONSELHO SINDICAL
Antenor Marques da Silva Filho - Sindicato das 
Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui/SP
José Carlos Brigagão do Couto – Presidente do 
Sindicato da Indústria de Calçados de Franca/SP
Osvaldo Nálio - Sindicato das Indústrias de  
Calçado de Jaú/SP
Renato Klein - Sindicato da Indústria de Calçados, 
Vestuário e Componentes para Calçados de 
Igrejinha/RS
Werner Arthur Müller Júnior - Sindicato da 
Indústria de Calçados, Componentes para Calçados 
de Três Coroas/RS

CONSELHO FISCAL
Titulares
Adão Oscar Wolff – Pacific Shoes Ind. e Com. de 
Calçados Ltda.
Ernani Reuter – Reichert Com. de Máquinas e 
Equipamentos Ltda.
Werner Arthur Müller Júnior – Werner  
Calçados Ltda.

Suplentes
Danilo Cristófoli – Crislli Calçados e Bolsas Ltda.
Paulo Roberto Konrath – Lotus Calçados Ltda.
Paulo Vicente Bender – Henrich & Cia Ltda.

PRESIDENTE-EXECUTIVO
Heitor Klein

ASSESSORIA EXECUTIVA
Igor Hoelscher
Leonardo Metzger
Suély Benetti

GESTÃO DE PROJETOS
Cristian Luis Schlindwein
Roberta Ramos

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Andréia E. Hehn de Almeida
Caroline de Souza Lima
Daniela Marco
Elisabete R. Hehn Boes
Luana Baptista Dias
Micheline Fleck
Wilson Luis Rambo

RELACIONAMENTO
Camila Gabriela de Oliveira
Caroline Monalisa Santos
Maíra Brixner
Tainã Cristina Altenhofen

DESENVOLVIMENTO
Janaína Alves da Silva
Samantha Müller

PROMOÇÃO COMERCIAL
Letícia Sperb Masselli
Maria Patrícia de Freitas
Paola Zandonai Pontin
Patrícia Daiane Ledur
Ruísa Korndorfer Scheffel

PROMOÇÃO DE IMAGEM
Alice Vieira Rodrigues
Camila Weber
Diego Cabral Rosinha

CONSULTORES
Andre Mauricio Santos
Dario Alberto Henke
Fernando Eisele
Kitty Schmitt
Marcos Evandro Pereira

EQUIPE ABICALÇADOS

CONSELHO DELIBERATIVO - TRIÊNIO 2013/2016



MENSAGEM DO PRESIDENTE-EXECUTIVO

O ano de 2015 não foi bom, mas poderia ter 

sido muito pior se não fosse pela expertise 

da indústria calçadista no embate às crises.

  

Desde a primeira grande crise no setor, 

ocorrida na primeira metade da década 

de 1990, quando a paridade do real com o 

dólar fez com que muitas das indústrias, 

especialmente as com negócios voltados 

à exportação, fechassem as portas, muita 

coisa mudou no segmento. O setor ficou, 

na linguagem popular, mais “cascudo” 

no combate às dificuldades. Aprendemos 

com a crise! Para isso, foi fundamental o apoio não somente da Abicalçados, 

que enquanto representante de um setor que emprega cerca de 300 mil 

pessoas nas suas 8 mil indústrias, buscou – e busca – melhores condições de 

competitividade para a indústria calçadista nacional, mas também da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

 

É com a Apex-Brasil, agência ligada ao Governo Federal, que a Abicalçados 

vem promovendo, desde o ano 2000, o Brazilian Footwear, programa de 

apoio às exportações de calçados que permite, mesmo em meio à queda 

generalizada das exportações, motivada por questões macroeconômicas 

e por problemas de estrutura interna, que o calçado brasileiro marque 

presença em 150 países, uma ampliação de 50% nos destinos de nossos 

embarques em relação à data de assinatura do primeiro convênio. A 

qualidade do produto vendido ao exterior também mudou neste ínterim. 

Passamos a exportar produtos com marca própria, tornando o calçado 

brasileiro uma referência internacional em termos de moda e qualidade.

 

EM 2015
Ao longo de 2015, como o leitor poderá conferir nesta primeira edição 

do Relatório Anual de Gestão, a Abicalçados promoveu a participação de 

marcas de calçados brasileiras, por meio do Brazilian Footwear, em 13 

feiras internacionais que geraram milhões de dólares em divisas. A entidade 

também promoveu a participação de compradores e jornalistas internacionais 

nas principais feiras nacionais do segmento, trazendo ganhos de imagem e 

negócios, além de criar  a plataforma de co-criação Moda Co e consolidar o 

Prêmio Direções, o Seminário Nacional da Indústria de Calçados e a Maratona 

MUDE na agenda setorial brasileira.

 

Certamente temos um longo caminho pela frente para o fortalecimento do 

setor calçadista, mas já temos um norte, um norte que tem seus pilares na 

promoção comercial e de imagem, capacitação e criação de uma cultura 

setorial que alie empreendedorismo com design diferenciado, coragem para 

fazer diferente e inovação para atender aos anseios do mercado atual.

 

Boa leitura!
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APRENDENDO COM A CRISE



DESTAQUES 2015
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UMA NOVA 
COUROMODA

Realizada entre 11 
e 14 de janeiro de 

2015, a Couromoda 
foi renovada. 

NA ITÁLIA
Entre os dias 10 e 
13 de janeiro, 23 

marcas brasileiras 
participaram da Expo 
Riva Schuh, na Itália.

JANEIRO

ANTIDUMPING
Secex/MDIC abre 
investigação para 
revisão do direito 

antidumping contra 
calçado chinês no 

dia 2 de março. 

NEGÓCIO DA  
CHINA

Entre os dias 18 e 20 
de março, sete marcas 
brasileiras participaram 

da theMicam Shanghai. A 
feira gerou mais de US$ 
1 milhão em negócios 

imediatos. 

MARÇO

SNIC
No dia 20, foi realizado 

o SNIC, que nesta 
19ª edição abordou a 

adaptação das marcas 
à revolução digital. 

MAIO

FEVEREIRO

EXPORTAÇÕES
Durante o mês, o Brazilian 

Footwear esteve com marcas 
brasileiras em participações 

em feiras na Colômbia 
(IFLS), Alemanha (GDS), 

Itália (theMicam) e Estados 
Unidos (FN Platform). No 

total foram gerados quase 
US$ 14 milhões em negócios 

imediatos.

ABRIL

ABICALÇADOS 
NO CONEX

Abicalçados é convidada a 
participar da composição 
do Conselho Consultivo 

do Setor Privado (Conex), 
da Câmara de Comércio 

Exterior (Camex).

MODA CO
Visando aproximar os 
designers de calçados 

da indústria, o Brazilian 
Footwear lançou a 

plataforma digital de 
criação coletiva  

Moda Co.

PRÊMIO 
DIREÇÕES

No dia 23 de abril, a 
Abicalçados realizou 
cerimônia de entrega 
do 3º Prêmio Direções 

Abicalçados. 

JUNHO

INTERNACIONAL
No mês de junho o 

Brazilian Footwear abriu 
o semestre de feiras 
internacionais com

participação na Expo Riva 
Schuh, na Itália.

 FASHION 
BLOGGERS

Nos dias 15 e 20 de 
junho aconteceu a 
quarta edição do 

Fashion Bloggers, em 
Ouro Preto/MG.
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FRANCAL
Abicalçados participou 

da 47ª edição da Francal 
entre os dias 6 e 9 de 
julho, no Anhembi, em 

São Paulo/SP.

LÁ FORA
Em julho,  o Brazilian 
Footwear apoiou a 

participação de marcas 
brasileiras em feiras 
na Colômbia (IFLS 
e ColombiaModa) e 
Alemanha (GDS)

JULHO

EXPO MILÃO
Além de marcar 
participação na 

theMicam, em Milão, a 
Abicalçados realizou a 

ação Árvore Social com 
a Ipanema durante a 

Expo Milano.

MARATONA MUDE
A segunda edição 

da Maratona MUDE, 
evento que ocorreu 

no BarraShoppingSul, 
em Porto Alegre/RS, 

foi um sucesso. 
E-COMMERCE 

B2B
Durante a theMicam 

foi lançada a 
plataforma 

BrazilianFootwear.com

SETEMBRO

ZERO GRAU
Abicalçados 

participou com 
projetos Comprador 

VIP e Imagem na 
feira Zero Grau. 

NOVO SITE
Lançado o site 
da Abicalçados, 
organizado com 

foco nas empresas 
associadas.

NOVEMBRO

AGOSTO

NOS EUA
A participação de 29 
marcas nacionais na 
feira calçadista FN 

Platform.

OUTUBRO

NA CHINA
Abicalçados promoveu 

Missão Comercial à 
China entre os dias 12 e 

15 de outubro. 

FASHION TRIP
Entre os dias 18 e 24 

de outubro, o Brazilian 
Footwear promoveu 
a primeira edição do 
projeto Fashion Trip.

 
BLOCO K

Anunciado novo prazo 
para a obrigatoriedade de 

entrega do Bloco K, que passa a 
ser escalonado a partir de janeiro 
de 2017. A medida, que pode ser 

utilizada a favor das empresas para 
uma melhor organização e redução 

de custos, foi tema de evento 
realizado pela Abicalçados  e 

Assintecal com o apoio da 
Abrameq, Abiacav e 

CICB.

DEZEMBRO
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ABICALÇADOS NA MÍDIA

A Abicalçados tem na imprensa uma aliada 
de grande valia para a divulgação das ações 
e pleitos do setor calçadista brasileiro. Com 
forte penetração nos principais veículos de 
comunicação do Brasil, de televisão, rádio, mídia 
impressa e eletrônica, a entidade computou 
um resultado de mídia espontânea bastante 
expressivo ao longo de 2015: no total, foram 1.816 
inserções, que equivalem a R$ 10.185.966,00 em 
mídia espontânea no ano. A média mensal foi de 
151,3 inserções e R$ 848.830,50 em valor gerado.

O mês com melhor resultado foi janeiro, quando a 
entidade registrou 278 inserções que equivalem a 
R$ 3.732.117,00 de mídia espontânea. 

Veja alguns dos principais resultados:

Temos um
dosmaiores
custos produtivos
domundo e,
emmeio à recessão,
é proposto
umajuste que,
ao invés de desonerar
a indústria, a onera”

As exportações brasileiras de cal-
çados registraramquedade recei-
ta de 13,9% no acumulado de ja-
neiro aabril deste ano,nocompa-
rativo com o mesmo período de
2014, e um recuo de 15,4%no vo-
lumedeprodutosembarcados.Se-
gundodadosdoMinistério doDe-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, nos primeiros
quatro meses do ano os fabrican-
tes nacionais de sapatos comer-
cializaram 39,2 milhões de pares,
registrando uma receita de US$
310,1 milhões, contra um volume
de 46,3milhões de pares e fatura-
mento de US$ 359,9 milhões no
primeiro quadrimestre de 2014.
Nos nos primeiros três meses de
2015, a indústria calçadista redu-
ziu 24 mil postos de trabalho so-
bre omesmoperíodo em2014.

De acordo com Heitor Klein,
presidente-executivodaAbicalça-
dos, os resultados negativos das
exportações do setor refletem a
perda de competitividade da in-
dústrianumperíodoemqueodó-
larmaisvalorizadopoderiadar fô-
legomaior às exportações. “Ame-
nor alíquota de restituição do
Reintegra e os ajustes fiscais tive-
ram impactonegativonosetor in-
dustrial, comomostramosprimei-
ros resultados até abril”, afirma,
argumentando que as previsões
otimistasparaasexportaçõesdes-
te ano estão ameaçadas por causa
dasmedidaseconômicasdogover-
no.“Já temosumdosmaiorescus-
tos produtivos domundoe, agora,
em meio à recessão, é proposto
umajusteque,ao invésdedesone-
rar a indústria, a onera para que
pague a conta de desmandos com
odinheiro público”, protesta.

As vendas de calçados, roupas
e tecidos recuaram3%noperíodo
de janeiro a março deste ano, se-
gundo dados do IBGE. O recuo é
de 1,7% no acumulado dos últi-
mos 12mesesatémarço.A impor-
tação de sapatos também caiu no
primeiro quadrimestre, 7,7%. No
acumulado até abril deste ano, o
mercadobrasileiro absorveu 14,27
milhões de pares por US$ 194,4
milhões. De acordo comaAbical-
çados, os principais exportadores
paraoBrasil são,pelaordem,Viet-
nã, Indonésia,China e Camboja.

Apesar da queda nas exporta-
ções, em abril a indústria nacio-
nal retomouasvendasparaomer-
cadoamericano,embarcandopro-
dutos de maior valor agregado.
“Os EUA, principal comprador do
calçado brasileiro, importaram
586,2mil pares porUS$ 14,37mi-
lhões, aumento de 3,2% sobre
abril de 2014. O preço médio do
produto vendido cresceu quase
80%, passando de US$ 13,63 para
US$ 24,51 por par”celebra Klein.
Nos quatro primeiros meses, os
americanos compraram 3,75 mi-
lhões, gerando uma receita de
US$55,9milhões, 3,3%menosdo
que nomesmoperíodo de 2014.

Até abril, os outros dois maio-
res importadoresdesapatosbrasi-
leiros, França e Argentina,regis-
traram queda de faturamento de
13,7% e 15,3%, respectivamente .
Já a Bolívia, quarto maior merca-
do, registroualtade 10,5%.“Mes-
mo com uma breve recuperação
nomêsdemarço,provocadaespe-
cialmentepela resoluçãodaOrga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) para que a Argentina reti-
rasse asbarreiras ilegais às impor-
tações, opaís vizinhodeixouclaro
queestácomospéscravadosnare-

cessão interna”, avalia Klein.
Buscando ampliar o leque de

mercado, aRússia vemse tornan-
do a grande aposta das fábricas
brasileiras. Omercado russo con-
some cerca de 228milhões de pa-
res por ano, dos quais 187milhões
são de origem estrangeira — 90%
importados da China e apenas
0,9%doBrasil.“Estamosrealizan-
do missões comerciais na Rússia
desde 2013, ano que registramos
bomvolume de negócios.Mas, no
ano passado, sofremos um revés
porcausada tensãopolítica e eco-
nômica estabelecida pelo conflito
com a Croácia. O mercado se re-
traiu diante das incertezas”, afir-
ma Cristian Schindwein, coorde-
nador da Unidade de Desenvolvi-
mento daAbicalçados.

SegundoSchindwein,omerca-
do russo é atrativo porque o valor
médio dos pares exportados gira
em torno dos U$ 24,60, enquanto
a média geral nacional é de U$ 8
porpar.“OBrasil aindaémuito fo-
cado nas coleções de primavera-
verão,masmuitos fabricantes es-
tão dispostos a se adaptar para
avançarnaRússia, ondeo inverno
é rigoroso”, diz.

HeitorKlein
Presidente daAbicalçados

“

Patrycia Monteiro Rizzotto
pmonteiro@brasileconomico.com.br

BRASIL

São Paulo

▲

Setor de calçados sofre com a
queda das exportações: -13,9%

Emabril, os EUA
importaram
586,2mil pares
porUS$ 14,37milhões,
aumentode 3,2%
sobre abril de 2014.
Opreçomédio
doproduto vendido
cresceuquase 80%

SegundoaAbicalçados, retração sedeveàmudançanaalíquotadoReintegra eaoajuste fiscal dogoverno.Nos
primeiros quatromeses doano, indústria calçadista demitiu 24mil trabalhadores e vendas internas recuaram3%

*Incluindo outros países

Ranking de estados exportadores por receita
Janeiro a Abril (US$ milhões)

Fonte: Abicalçados

PRINCIPAIS CONSUMIDORES
DOS SAPATOS BRASILEIROS

US$ milhões

Austrália

Angola

Chile 

Arábia
Saudita

Colômbia

Paraguai

Bolívia

Argentina

França

Estados
Unidos

TOTAL

310,1
milhões

Outros

Pernambuco

Paraná

Sergipe

Santa Catarina

Minas Gerais

Bahia

Paraíba

São Paulo

Ceará

Rio Grande
do Sul

rália

gola

hile

ábia
udita

mbia

guai

lívia

ntina

ança

ados
idos

Jan/abril 2014 Jan/abril 2015

112,6
83,8

42,9
29,9

15,9
13

3
2,8

2,6

1,8
1,5

57,7

21,5
18,6
19,9

16,9
14
15,4
15,8

15,3
12,1

10,9

10,8

22,9
9,6

9,6
10,5

9,8

10,9

14,1

55,9

TOTAL*
359,9

310,1

-13,7%

-15,3%

-11,1%

-20,5%

0,4%

-9,6%

-57,7%

-8,5%

10,2%

-3,3%

-13,9%
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Entre os principais destinos estão Colômbia, Peru, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.
Esses países devem receber parte dos embarques que antes eram enviados para a Argentina

Calçadistas visam novos mercados no
exterior para driblar demanda local
CA L Ç A D O S

Jéssica Kruckenfellner
São Paulo
j e s s i c a . m o ra e s @ d c i . c o m . b r

� Os fabricantes de calçados e
produtos de couro esperam al-
ta na produção em 2015, com
mais exportações para com-
pensar a menor demanda do-
méstica. A avaliação é do presi-
dente da Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Heitor Klein.

“No mercado externo a ex-
pectativa embalada pela va-
lorização do dólar é de au-
mento nos embarques, pois
nosso preço fica mais com-
petitivo. Já no mercado do-
méstico se empatarmos com
2014 será uma grande faça-
n h a”, afirmou Klein ontem,
na 42ª Couromoda.

Segundo empresários, en-
tre os principais destinos es-
tão Colômbia, Peru, Emira-
dos Árabes Unidos, Arábia
Saudita e África do Sul. Esses
países devem receber parte
dos embarques que ruma-
vam para a Argentina, que
também enfrenta uma eco-
nomia difícil.

Na fabricante de calçados
femininos P i c c a d i l l y, as ex-
portações para 90 países re-
presentaram 25% do fatura-
mento no ano passado e em
2015 a empresa projeta alta
de pelo menos 15% no volu-
me exportado, conta a direto-
ra de exportação da empresa,
Micheline Grings.

“Nós exportamos há mais
de 20 anos e em 2015 essa es-
tratégia deve ganhar ainda
mais relevância no negócio”,
afirma a executiva. Durante a
Couromoda, a empresa co-
nheceu compradores da Áfri-
ca do Sul e o contato feito na
feira pode render novas par-
cerias ainda neste ano.

Segundo Micheline, o Peru
é uma das grandes promes-

sas para a empresa, que não
descarta negócios com outros
países. A executiva destaca que
o produto comercializado no
mercado local é o mesmo des-
tinado a outros países, apenas
com um calendário de vendas
diferente. “As coleções são
pensadas para atender a de-
manda local e externa”, diz.

D e saf i o s
No último ano a Piccadilly re-
gistrou redução considerável
das vendas para a Argentina,
reflexo das barreiras comer-
ciais impostas pelo governo do
país vizinho. Mesmo com as
restrições, o mercado argenti-
no ainda é o principal destino
dos embarques da calçadista,
concentrando cerca de 15% do
total exportado. “Nossa estra-
tégia na Argentina é ter cautela
na tomada de decisões”, afirma
a executiva.

No mercado interno, a em-
presa tem conseguido manter
as vendas com a oferta de uma
linha com diferentes faixas de

preço. “Como a nossa pirâmi-
de de preços é ampla, não per-
demos o cliente mesmo em
um ano atípico como 2014”,
afirma a diretora comercial da
Piccadilly, Ana Clara Grings.

O grupo Pa q u e t á , dono das
marcas de calçados femininos
Capodar te e Du m o n d , tam-
bém aposta na exportação pa-
ra ampliar a produção. Segun-
do o gerente comercial do
grupo, Gerson Vaccari, hoje a
maior parte dos embarques
são destinados a países do
Oriente Médio, África, alguns
países asiáticos e Rússia.

Mas o grupo está com um
projeto de internacionalização
em andamento que inclui uma
viagem para a China no próxi-
mo mês, com o objetivo de
mapear o mercado naquele
país, principalmente para a ex-
pansão da marca Dumond.

“Mas isso leva um tempo
ainda, estamos falando de che-
gar com o produto lá em 2016”,
disse gerente. A previsão
do grupo é encerrar 2015 com

alta de 15% nas vendas totais.
A grife de calçados femini-

mos Jorge Bischoff também
vem investindo em negócios
com outros países. A empresa
exporta 18% de sua produção
para cerca de 60 países, tendo
a Colômbia como maior clien-
te, seguida pela França, Rússia
e Emirados Árabes Unidos.

“Nós paramos de exportar
para a Argentina há cerca de
dois anos, porque as barreiras
impostas deixavam um calça-
do três meses parado, para
quem trabalha com moda, isso
i n v i a b i l i z a”, lembra o dono da
empresa, Jorge Bischoff. Ele
prevê encerrar o ano com pro-
dução de até 1,7 milhão pares
ante 1,3 milhão em 2014.

C u st o s
A alta no preço do couro, que
pressionou as margens de lu-
cro das fabricantes no ano pas-
sado, ainda terá impacto nos
negócios em 2015. Segundo o
presidente da Abicalçados,
Heitor Klein, o couro alcançou
o topo máximo dos reajustes,
mas o panorama para o ano
ainda é incerto e dependerá da
demanda externa.

“Estamos produzindo em
escala maior para ter melhor
poder de negociação com for-
n e c e d o re s”, detalha Vaccari, do
Grupo Paquetá. Ele conta que
em 2014 a alta no preço do
couro oscilou entre 35% e 50%.

Outro fator que deve exercer
influência nos custos é o rea-
juste na tarifa de energia. “Na
exportação, isso deve ser com-
pensado pela desvalorização
da moeda”, acredita Klein.

Avaliação similar é feita pela
gerente de marketing da Vu l c a -
b ra s, Ana Hochscheidt, que ci-
ta o aumento da tarifa de ener-
gia elétrica com uma das
principais preocupações da
companhia neste ano. “Ma s
por outro lado o câmbio tende
a favorecer a exportação, com-
pensando a alta no custo de
p ro d u ç ã o”, diz ela.

ESTADÃO CONTEÚDO

Câmbio favorável pode ajudar a compensar impacto da alta de custos com mão de obra e energia elétrica

Embraer fecha grande acordo de fornecimento para Indonésia

AERONAVE S

� A Em b r a e r vai fornecer seus
primeiros jatos para uma
companhia aérea da Indoné-
sia, em um momento em que
empresas do sudeste asiático,
preocupadas com custos, bus-
cam aviões menores para
atender cidades de porte mé-
dio de maneira mais eficiente.

A fabricante brasileira afir-
mou ontem que a Ka l s t a r
Aviation fará leasing de dois
jatos E-195 por meio da irlan-
desa Aldus Aviation. A maior
fabricante mundial de aero-
naves regionais tem quase
200 aviões comerciais em
serviço na região da Ásia Pa-
cífico, em 20 operadoras. Em-
bora pequeno, o acordo com
a Kalstar ocorre em um cená-

rio de intensificação da con-
corrência no mercado de jatos
regionais, com a japonesa Mi t -
subishi Aircraft entrando em
um segmento no qual a cana-
dense Bo m b a rd i e r também
atua.

Em fevereiro do ano passa-
do, a Embraer fechou seu pri-
meiro grande acordo na Índia,
uma encomenda de 50 jatos
avaliada em US$ 2,94 bilhões.
O negócio foi acertado com a
companhia indiana Air Costa.

“O que está acontecendo
agora é que estamos obtendo
bastante desenvolvimento da
renda em cidades de porte mé-
dio e pequenas e, por defini-
ção, elas não são grandes o
bastante para suportar altas
frequências com 737s (da
Boeing) e A320s (da Airbus) e
fazê-lo rentavelmente”, disse o

vice-presidente comercial da
Embraer Commercial Aviation,
John Slattery, à Reuters.

Disputa
Nos últimos anos, o sudeste da
Ásia emergiu como uma região
disputada por Airbus e Boeing,
com empresas como AirAsia e
Lion Air fazendo encomendas

de aeronaves de um corredor
como os A320s e 737s para
atender a uma população de
600 milhões de pessoas.

Mas Slattery disse que 80%
das companhias aéreas da re-
gião Ásia Pacífico não eram
rentáveis em 2014, à medida
que a intensa competição for-
ça as empresas a reduzir pre-

ços para ocupar os assentos.
Conforme aeroportos maio-

res e centros de conexões se
tornam mais cheios e a de-
manda por serviços cresce pa-
ra viagens com destino e entre
cidades menores, a Embraer
vislumbra uma abertura de
mercado para sua família de
jatos que transporta entre 70 e
130 passageiros.

“Não estamos dizendo que
queremos substituir A320s,
737s, ATRs. Nós complementa-
mos as aeronaves maiores de
um só corredor”, disse o chefe
de vendas da Embraer para
aviação comercial na Ásia Pa-
cífico, Mark Dunnachie.

A Kalstar pretende abrir no-
vas rotas e frequências com os
aviões da Embraer, afirmou o
presidente-executivo da Kals-
tar, Andi Masyhur. /Re u t e r s

“Valorização do
dólar embala
e x p e c t a t i va”

“Reajuste na
tarifa de energia

cer tamente
i m p a c t a”

HEITOR KLEI , PRESIDENTE DA
A B I CA L Ç A D O S

FOT O : D I V U L G AÇ ÃO

US$ 2,9 bi
� Foi o valor estimado do
primeiro grande contrato
firmado pela Embraer na
Índia, no ano passado, para o
fornecimento de 50 jatos, com
a companhia Air Costa

80%
� É a estimativa de
companhias aéreas da região
Ásia-Pacífico que não eram
rentáveis até o ano passado,
segundo o vice-presidente da
Embraer Commercial Aviation
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● À medida que o governo federal autorizou os Estados a fazer empréstimos para investir, o dinheiro extra que sobrava no 
caixa foi utilizado para elevar gastos com pessoal, tornando a máquina pública mais pesada e deficitária

DINHEIRO NA MÃO É VENDAVAL

Os Estados conseguiram mais recursos, via 
financiamentos, para investir, mas, ao mesmo tempo, 
perderam a capacidade de aplicar recursos próprios
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Paralelamente, os gastos com pessoal 
aumentaram, criando-se novas despesas fixas

GASTOS COM PESSOAL
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FONTE: ESTUDO ELABORADO POR RAUL VELLOSO

Entre 2011
e 2012, o  

gasto com 
pessoal 

cresceu 0,4% 
do PIB

Contribuição dosEstados ainda
é incerta, avalia especialista

Sociedade
e empresas
questionam
medidas
Para quem perde benefícios, Estado deveria
começar o ajuste cortando os seus excessos

Alexa Salomão
Angela Lacerda / RECIFE
Tiago Décimo / SALVADOR

Os especialistas em finanças
públicastêmelogiadooesfor-
ço do Ministério da Fazenda
paracorrigiroqueateoriaeo
bomsensoeconômicosconsi-
deram distorções e colocar a
contabilidade pública em or-
dem. Na outra ponta, no en-
tanto, quemperdebenefícios
nãoestánadasatisfeito:asen-
saçãoéqueogovernoestáem-
purrandoacontaparaasocie-
dade e protelando a hora de
fazer o seu dever de casa.
A mexida em benefícios dos

trabalhadores é um bom um
exemplo.NoBrasildoplenoem-
prego, era um contrassenso os
gastos crescentes com seguro-
desemprego.Paracorrigiradis-
torção – e reduzir a despesa –, a
novaequipeeconômicamudou
asregrasdoauxílio.Agoraépre-
ciso trabalhar por pelo menos
18meses para ter direito ao be-
nefício – e não mais 6 meses,
como a regra anterior.

A mudança virou tema fre-
quente das conversas entre os
moradores de Salvador, a capi-
tal com amaior taxa de desem-
prego no País: 9,6% da popula-
ção economicamente ativa não
tem trabalho, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
Um levantamento do Minis-

tério do Trabalho e Emprego
(MTE)naBahia identificouque
sea regra estivesseemvigor em
2014, quasemetade dos benefi-
ciados não teria o auxílio. Dos
218mil trabalhadores cadastra-
dos, 47,3% não se enquadra-

vam. “A medida vai ter um im-
pacto enorme na Bahia”, recla-
ma o presidente da regional da
Central Única dos Trabalhado-
res (CUT-BA), Cedro Silva. “A
maiorpartedosassalariadoses-
táemsetoresderotatividadeal-
ta,comoconstruçãocivileservi-
ços. Vão sofrer muito. Nosso
sentimento é de indignação.”
ApublicitáriaMirella Santos,

de24anos,concorda.Naúltima
terça-feira, foi demitida. “Co-
mo foi depois da virada domês
(quando a nova regra começou
avaler),nãopudepedirobenefí-
cio”, diz. Mirella acha correto
que o governo esteja preocupa-
doemequilibrar as contas,mas
não concorda com o método.
“Háoutras formas de controlar
os gastos sem ter de tirar esse
mínimo de benefício ao qual a
gente temdireito.”

Contradição. A reestruturação
doFundodeFinanciamentoEs-
tudantil (Fies) também espa-
lhadescontentamento.Ogover-
no quer “qualificar” o gasto
comeducação superior. Elevou

anota para concederbolsas, re-
duziu o número de parcelas do
benefícioemilharesdeestudan-
tes agora têmdificuldades para
renovar os contratos. “Não é
justo”, diz PauloRicardodaSil-
vaNascimento, 28 anos.
De classe média baixa e pri-

meirodafamíliaafazerfaculda-
de, Nascimento se surpreen-
deu ao saber das alterações. Ele
cursaoquartoperíododeEnge-
nhariaCivilnainstituiçãoparti-
cularEstáciodeSá, noRecife. A
mensalidade é de R$ 1,2 mil e o
seu salário, R$ 2,5 mil.
Eletemcursotécni-
co em Edificações
e trabalha como
supervisor de
obra, mas não se
sente seguro no
empregoporquesa-
bequeoPaísnãovi-
veumbommo-
mento.Ain-
da sem
infor -
m a -
ç õ e s
c e r -

tas sobre como fica a sua bolsa
se mostra frontalmente contra
as medidas. “É uma contradi-
çãocortarjustodaeducação:co-
mooBrasil vai crescer assim?A
presidentefariaumaboaecono-
mia se reduzisse o número de
ministérios”, diz ele. Apenas
6% dos pernambucanos têm
cursosuperior completoe ade-
manda pelo Fies cresceu expo-
nencialmente. Em 2010, 1,4 mil
contratos foram feitos. No ano
passado, o programa atendeu
23,7mil estudantes.
Entre os empresários, a grita

é contra o fim da desoneração
sobre a folha depagamento. A
equipe de Levy concluiu que
a renúncia fiscal era maior
que o benefício gerado e sus-

pendeuocortedetributos.Qua-
se 60 setores foram afetados.
Entreosmaisdecepcionadoses-
tão os intensivos em mão de
obra,comofabricantesdecalça-
dosquemiramomercadointer-
nacional. A folha responde por
quase 35% do preço do sapato
exportado.
Ogovernohaviatornadoade-

soneraçãopermanenteeavolta
atrásassustou.Segundoopresi-
dente da Associação Brasileira
dasIndústriasdeCalçados(Abi-
calçados),HeitorKlein,osfabri-
cantes, principalmente os do
poloexportadordeNovoHam-
burgo, no Rio Grande do Sul, já
participaram de feiras interna-
cionais e fecharam preços com
base em custos que agora serão
maioresdoqueoprevisto enão
podemserrepassados.“Nocur-
to prazo, o fabricante amarga
prejuízos e perde competitivi-
dade.Nolongo,ficaainseguran-
ça de que não temos regras fi-
xas”, dizKlein. “Maisumavezo
governopenalizaosetorprodu-
tivosemdeixarclaroqual será a
suacontribuiçãoparaoajuste.”

CHICO SIQUEIRA/ESTADÃO-20/7/2012

Supresa.
Mudança no
Fies preocupa
estudantes
como Ricardo
da Silva
Nascimento

ARQUIVO PESSOAL

Desoneração. Setores intensivos emmão de obra, como o de calçados, se sentiram prejudicados pelo recuo do governo

● Queixa

Autorizados a contrair
dívidas para investir mais,
governadores usaram
caixa para elevar gastos
com a folha de pessoal

“No curto prazo, o
fabricante amarga prejuízos
e perde competitividade. No
longo, fica a insegurança de
que não temos regras fixas.”

“Mais uma vez, o governo
penaliza o setor produtivo.”
HeitorKlein
PRESIDENTE DA ABICALÇADOS

Oseconomistasobservamcom
desconfiança a surpreendente
contribuiçãodosEstados,emja-
neiro, para o cumprimento do
superávit primário (a econo-
mia para o pagamento de juros
da dívida). Os governos regio-
nais fizeram praticamente me-
tade do primário do mês: en-
tram comR$ 10,5 bilhões. Foi o
melhor resultadomensal da sé-
rie, iniciada em dezembro de
2001. Para a maioria dos espe-
cialistas em finanças públicas,
porém, o resultado foi “fictí-
cio”.Teriasidofeitocomoadia-
mentodegastosque,maiscedo
oumaistarde, terãodeserreali-
zados, e o bom desempenho
temgrandechancedenãosere-
petir.
Os dados financeiros dos Es-

tados neste início de ano ainda
não foram consolidados para

confirmarapercepção,masum
levantamento, feito pelo con-
sultordefinançaspúblicasRaul
Velloso, embasa a perspectiva.
Vellosoavalioufinanciamen-

tos, investimentos e gastos dos
Estados de 2002 a 2013 (núme-
rosde 2014 aindanão estão dis-
poníveis). Concluiu que os go-
vernadores terão dificuldade
para fazer o esforço fiscal.

Dívidas. Desde 2009, os Esta-
dos receberam do Ministério
da Fazenda autorização para
contrair empréstimos que de-
veriam ser usados na amplia-
ção dos investimentos. “Havia
a crença de que o aumento do
gasto público era parte impor-
tante da política anticíclica e, a
despeito de uma queda pro-
gressiva no superávit primá-
rio, levaria ao crescimento”,
diz Velloso.
O volume de recursos conse-

guidos via operações de crédi-
to, por ano, passou de 0,1% do
Produto Interno Bruto (PIB),
entre2004e2008, apósaLeide
ResponsabilidadeFiscal sanear
as contas públicas, para 0,8%

em2013 – um salto olímpico.
Odinheiroconseguidocomo

endividamento aliviou a pres-
são sobre o caixa. Os governos
estaduaispoderiamteraprovei-
tado para ampliar o esforço fis-
cal ou reforçado ainda mais os
investimentos. Ocorre que
quanto mais empréstimos
eram contratados, menor era a
disponibilidade de dinheiro
próprio para fazer novos inves-
timentos. A capacidade de in-
vestir recursospróprios (medi-
da pelas receitas menos despe-
sascorrentes)despencounope-
ríodo. Foi de 1,7% do PIB em
2004 para 1% em 2013.
Na avaliação de Velloso, os

números são categóricos: o re-
cursopróprioquenãomaispre-
cisavaserusadoeminvestimen-
tos (que eram cobertos com o
dinheiro de dívidas) foi usado
paraampliarosgastoscompes-
soal, quer seja com a contrata-
ção de novos funcionários,
quer seja comaumentode salá-
rios.“Ograuderigidezdogasto
aumentou, dificultando qual-
quer novo esforço de ajuste”,
diz Velloso. /A.S.
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CenáriosAbrinq e Abicalçados aprovam taxação maior de importados

Fabricantespreveemalta
depreçoscomnovopacote

VITORSALGADO/VALOR

Schmitt, daGrendene: “Deformageral, consumidorvaipagarmaiscaropelosprodutoseterámais restriçãoaocrédito”

Cibelle Bouças
DeSãoPaulo

As indústrias de bens de consu-
mo ainda não conseguem mensu-
rar o tamanho do impacto da alta
de impostos anunciada na noite
de segunda-feira pelo governo,
mas têmemcomumaavaliaçãode
terá efeitos negativos. Para repre-
sentantes dos setores de vestuário,
calçados, bebidas e brinquedos,
dois efeitos serão sentidos de for-
ma generalizada na economia:
uma retração ou desaceleração no
consumodevidoà restriçãoaocré-
dito para pessoa física e uma alta
generalizadanospreçosdovarejo.

O pacote anunciado pelo gover-
no incluiu o aumento da alíquota
deIOFparaasoperaçõesdecrédito
da pessoa física de 1,5% para 3%, a
elevação na alíquota de PIS/Cofins
sobre importação de 9,25% para
11,75%, e o aumento da Cide e do
PIS/Cofins sobre combustíveis. “O
aumentonocustodos transportes,
com o reajuste dos combustíveis,
afetará todas as cadeias produti-
vas”, disse Sidnei Abreu, diretor-
executivo da Associação Brasileira
doVarejoTêxtil (Abvtex).

“De forma geral, os consumido-
res vão ter que pagar mais caro pe-
los produtos e terão mais restrição
ao crédito. Isso afeta bens de con-
sumo como um todo”, disse Fran-
cisco Schmitt, diretor de relações
cominvestidoresdaGrendene.

Schmitt observou que o encare-
cimento do crédito tornará mais
difícil as vendas de itens de mais
alto valor agregado, como veícu-
los, imóveis e linha branca. “Nos
últimos anos, esses setores recebe-

ram estímulos e os consumidores
destinaram uma parcela maior do
rendimentoparafinanciarascom-
pras. Agora, é difícil saber quanto
o consumidor estará disposto a
gastar com bens de valor mais bai-
xo, sem esses gastos”, disse o exe-
cutivo. A Grendene trabalha com
uma expectativa de crescimento
do mercado brasileiro de calçados
inferiora4%em2015.

Para o presidente-executivo da
Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados),
Heitor Klein, as medidas trazem
como benefício o aumento nos
custosdebens importados.Osetor
produziu no ano passado 900 mi-
lhões de pares e importou 36,8 mi-
lhões de pares. Para Klein, o au-

mento dos impostos e do dólar
frente ao real vão tornar a produ-
ção nacional mais competitiva. “O
aumento da alíquota de PIS e Co-
fins ajuda a recompor o equilíbrio
concorrencial entre o produto im-
portadoeoproduzidoaqui.”

Synésio Batista da Costa, presi-
dente da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Brinquedos
(Abrinq), também considerou que
as medidas ajudarão a equiparar a
concorrência entre produtos im-
portados e nacionais. “A indústria
não tem mais de onde tirar dinhei-
ro, nem o consumidor. A taxação
sobre os importados veio a calhar
nestemomento”,disseCosta.

Schmitt, da Grendene, disse que
a empresa não enfrenta grande

concorrência com importados e
compra pouca matéria-prima do
exterior. Mas, ainda assim, consi-
dera que a redução da oferta de
importados provocará elevação
nos preços dos produtos nacio-
nais,devidoàrestriçãodeoferta.

Sidnei Abreu, da Abvtex, faz a
mesma avaliação em relação ao
mercado de vestuário. “A indús-
tria têxtil complementa a oferta
com itens importados e compra
boa parte das matérias-primas de
fora. É difícil ainda medir, mas ha-
verá um efeito nos preços ao con-
sumidor e isso preocupa os vare-
jistas”, disse Abreu. A Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit) preferiu não co-
mentar o assunto.

Em bebidas,
aumento deve
ser “ inevitável”
DeSãoPaulo

A sanção da Lei nº 13.097/14,
que muda o modelo de cobrança
de PIS/Pasep e da Cofins para o se-
tor de bebidas frias provocará um
aumento na carga tributária do se-
torde10%e,segundorepresentan-
tes da indústria, o reajuste será re-
passado para os consumidores. A
lei inclui os segmentos de cerveja,
água, refrigerantes, energéticos e
isotônicos. “O aumento de preços
para o consumidor será inevitá-
vel”, afirmou Fernando Rodrigues
de Bairros, presidente da Associa-
ção dos Fabricantes de Refrigeran-
tesdoBrasil (Afrebras).

O executivo observou que o se-
tor jáerapressionadopeloaumen-
to nos custos de matérias-primas.
“No caso da cerveja, os custos das
latas e do malte têm pesado, por-
que são cotados em dólar. Em re-
frigerantes, a maior pressão de
custos está no açúcar e nas emba-
lagens PET”, disse. Bairros também
citou o aumento na gasolina, co-
mofatordepressãonoscustos.

Segundo a Associação Brasileira
da Indústria da Cerveja (CervBra-
sil), em torno de 35% dos insumos
usados na produção de cerveja são
importados e as matérias-primas
acompanharamaaltadodólar.

“As indústrias ainda calculam o
impacto da mudança na carga tri-
butária sobre os custos, mas é fato
que haverá reajuste”, disse Bairros.
Em 2014, a inflação da cerveja me-
dida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) subiu 9,7%,
acimado IPCAGeral,de6,4%.

Para Paulo Petroni, presidente
da CervBrasil, o novo sistema tri-
butário é mais previsível e o au-
mento da carga tributária será
melhor absorvido pelo mercado.
“Diante desse quadro, o setor
acredita na continuidade do ci-
clo virtuoso de aumento de in-
vestimentos, geração de empre-
gos e aumento da arrecadação.”

O novo modelo tributário pre-
vê o cálculo de impostos com ba-
se no preço de venda da cerveja
pelas indústrias, e não mais pelo
volume. (CB)

Curta

Gastoemeducação
PesquisadivulgadapelaKantar

Worldpanelmostraque,nosúlti-
moscincoanos,ogastomédio
comeducação cresceu44%noBra-
sil, sendo queasprincipais contri-
buições foramcomensino funda-
mental (gastomédiodeR$2.857
aoano); creche/pré-escola (R$
1.854); e livrosdidáticosematerial
escolar comR$480.As regiõesque

maisaumentaramseusgastos fo-
ramaGrandeSP (passandodeR$
2.945,09paraR$3.808,18), segui-
dadaregião Sul (deR$2.395,46
paraR$2.654,20), eoCentro-Oes-
te (deR$1.915,58paraR$
2.875,91).AGrandeRio registrou
quedade24,5%,paraR$2.160,59;
eo interiordeSãoPaulo teveque-
dade2,5%,passandodeR$
1.688,94paraR$1.647,12.

Pregão Eletrônico PE-011-5-0008
Objeto: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços, tipomenor preço global, no dia 02 / 02 / 2015, às 10 :00 horas,
no Sistema Comprasnet, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço no âmbito da Eletronorte para atender o Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), contemplando adequação dos módulos de SAP ECC e treinamento.
Total de itens licitados: 001. O edital estará à disposição dos interessados a partir
da publicação deste nos endereços: www.comprasnet.gov.br, link: acesso livre –
Pregões – Agendados e: HTTP://www.eln.gov.br/pagina_15.htm.

ABADIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

Pregão Eletrônico nº 04/2015
Processo nº 23034.008474/2014-11

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, com
sede na cidade de Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna
público a data de abertura da licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o número 04/2015, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, cujo objeto é a eventual aquisição de ventilador escolar, em atendimento
às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito
Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e
condições constantes doTermodeReferência,Anexo I do edital.Aabertura da sessão
pública para a formulação dos lances está prevista para ocorrer às 10 horas do dia
05/02/2015. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL a partir do dia 21/01/2015, no site
www.comprasnet.gov.br ou no endereço: SBS Quadra 02 Bloco “F” Ed. FNDE,
1º andar - Brasília-DF, no horário de 08:30 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas.

Brasília, 21 de janeiro de 2015
JOÃO CESAR DA FONSECA NETO

COORDENADOR GERAL DE MERCADO,
QUALIDADE E COMPRAS - SUBSTITUTO

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

EMBRAER S.A.
CNPJ nº 07.689.002/0001-89 - NIRE 35.300.325.761 - Companhia Aberta

Ata nº 12/2014 - Livro 005
Reunião Ordinária do Conselho de Administração - Realizada em 04 de Dezembro de 2014

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, às dez horas, no escritório da Embraer em São
Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 21º andar, conjuntos 211 e 212, realizou-se reunião do Conselho de Administração
da Embraer (CA), sob a presidência de Alexandre Gonçalves Silva e com a presença dos Conselheiros Antonio
Franciscangelis Neto, Arno Hugo Augustin Filho, Ernani de Almeida Ribeiro Junior, Israel Vainboim, João Cox Neto,
Josué Christiano Gomes da Silva, Samir Zraick, Paulo Roberto de Oliveira e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, para
deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 4º trimestre de 2014. Dando início aos
trabalhos, o Conselho deliberou, por unanimidade dos presentes: (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio
referentes ao 4º trimestre de 2014 no valor de R$88.189.519,44 correspondendo a R$0,12 por ação, sendo que
este pagamento está sujeito à retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais; (ii) que
os juros sobre o capital próprio pagos sejam imputados aos dividendos obrigatórios a serem pagos pela Companhia
em relação ao corrente exercício social, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos para todos os
efeitos previstos na legislação societária; (iii) que tenham direito aos juros sobre o capital próprio todas as ações da
Companhia em circulação na data-base de 15 de dezembro de 2014; (iv) que o crédito correspondente seja feito
nos registros contábeis da Companhia em 31 de dezembro de 2014, em nome dos acionistas com base na posição
acionária de 15 de dezembro de 2014; (v) que a data para início de pagamento seja o dia 09 de janeiro de 2015,
sem nenhuma remuneração; e (vi) que as ações negociadas na BM&FBOVESPA e na Bolsa de Nova York passem a
ser ex-direito aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 16 de dezembro de 2014, inclusive. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Terena Penteado Rodrigues,
servindo de Secretária, lavrei esta ata que vai assinada por todos os participantes. São Paulo, 04 de dezembro de
2014. aa) Alexandre Gonçalves Silva - Presidente; Antonio Franciscangelis Neto - Conselheiro; Arno Hugo Augustin
Filho - Conselheiro; Ernani de Almeida Ribeiro Junior - Conselheiro; Israel Vainboim - Conselheiro; João Cox Neto -
Conselheiro; Josué Christiano Gomes da Silva - Conselheiro; Paulo Roberto de Oliveira - Conselheiro; Samir Zraick
- Conselheiro; Vitor Paulo Camargo Gonçalves - Conselheiro e Terena Penteado Rodrigues - Secretária. Certifico
que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração. Terena Penteado
Rodrigues - Secretária. JUCESP nº 2.027/15-0, de 8/1/15 - Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Átila Holdings S.A. - CNPJ/MF nº 07.305.671/0001-00 - NIRE 35.300.329.473 - Ata da Assembleia Geral
Extraordinária Realizadaem18deDezembrode2014 -Data,Hora e Local: 18dedezembrode2014, às 11:00
horas, na sede social da Átila Holdings S.A. (“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, naAvenidaBrigadeiro Faria Lima, 3600 - 12º andar - Sala 1, ItaimBibi, CEP04538-132.Mesa: Francisco
Caprino Neto, Presidente e Fernando Luiz Aguiar FIlho, Secretário. Presença: acionistas representando a
totalidade do capital social da Sociedade. Convocação: dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124
da lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Ordem do Dia: (i) Distribuição e pagamento de dividendos no valor total de
R$ 11.500.339,02 (onzemilhões, quinhentosmil, trezentos e trinta e nove reais e dois centavos); (ii) Redução
de capital no valor de R$ 46.822.808,86 (quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e
oitoreaiseoitentaeseiscentavos);(iii)Alteraçãodosartigos3º“caput”;5º“caput”;exclusãodoparágrafoúnico
do artigo 5º; parágrafo 1º do artigo 7º; exclusão da alínea “k” do artigo 8º; exclusão dos artigos 11 e 12;
artigo 16 “caput”; e renumeração dos artigos do Estatuto Social; e (iv) Consolidação do Estatuto Social da
Sociedade. Deliberações: Os senhores acionistas, por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar a Distribuição e
pagamento de dividendos, à conta de reservas de lucros, no valor total de R$ 11.500.339,02 (onze milhões,
quinhentosmil, trezentose trintaenovereaisedois centavos), a serempagosnestadata; (ii)AprovaraRedução
de capital no valor de R$ 46.822.808,86 (quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e
oito reais e oitenta e seis centavos), por julgá-lo excessivo, com fundamento no artigo 173 da Lei 6.404/76,
conformealterada, passandoo capital social dos atuais R$1.781.504.064,80 (umbilhão, setecentos eoitenta
e ummilhões, quinhentos e quatromil, sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para R$ 1.734.681.255,94
(um bilhão, setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e ummil, duzentos e cinquenta e cinco
reaisenoventaequatrocentavos)semmodificaçãodaquantidadedeaçõesemquesedivide.Aefetivaredução
do capital está sujeita ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, nos termos do
artigo 174 da Lei 6.404/76, conforme alterada. A devolução do valor das ações aos acionistas será efetuada
em dinheiro, na proporção de sua participação no capital da Sociedade. A redução de capital deliberada no
item “i” acima está sujeita à condição suspensiva, nos termos dos artigos 121 e 125 da Lei 10.406/2002.
Ocaputdoartigo5ºdoEstatutoSocialdaSociedadepassaráavigorar comaseguintenova redação:“Artigo5º
- O Capital Social é de R$ 1.734.681.255,94 (um bilhão, setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e
oitenta e ummil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), dividido em 721.645.262
(setecentosevinteeummilhões,seiscentasequarentaecincomil,duzentasesessentaeduas)açõesordinárias,
nominativas, sem valor nominal.”; (iii) Aprovar a alteração dos artigos 3º “caput”; 5º “caput”; exclusão do
parágrafo único do artigo 5º; parágrafo 1º do artigo 7º; exclusão da alínea “k” do artigo 8º; exclusão dos
artigos 11 e 12; artigo 16 “caput” que passou a ser o artigo 14; e remuneração dos artigos do Estatuto Social
da Sociedade, que passam a vigorar da seguinte forma: Artigo 3º - A Sociedade tem sua Sede e Foro na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 12º andar - Sala 1, ItaimBibi, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo - SP.
Parágrafo Único - Mediante deliberação da Assembleia Geral, a Sociedade poderá abrir ou fechar filiais,
agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realizaçãodas atividades da
Sociedade em qualquer parte do território nacional ou no Exterior. Artigo 5º - O Capital Social é de
R$1.734.681.255,94 (umbilhão, setecentose trinta equatromilhões, seiscentos eoitentaeummil, duzentos
e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), dividido em 721.645.262 (setecentos e vinte e um
milhões, seiscentasequarentaecincomil,duzentase sessentaeduas)açõesordinárias,nominativas, semvalor
nominal.Artigo7º -AosDiretores competeadministrar e representar a Sociedade, compoderesparaobrigá-la
emquaisquer atos e contratosde seu interesse, podendo, ainda, transigir e renunciardireitos e adquirir, alienar
e onerar bens, observado o disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo. Parágrafo Primeiro - A assinatura de
qualquer documento relativo à alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis do ativo permanente,
contratação demútuo, financiamento e prestação de garantia a obrigações de terceiros dependerá de prévia
autorização da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - A Sociedade só se obriga mediante assinaturas, em
conjunto, de nomínimo 2 (dois) Diretores. Parágrafo Terceiro - A Sociedade poderá também ser representada
por no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, ou por no mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto,
especialmente constituídos, devendo do respectivo instrumento demandato constar os seus poderes, os atos
que poderão praticar e o seu prazo, salvo se judicial omandato, hipótese emque o procurador poderá assinar
isoladamenteeaprocuração terprazo indeterminadoe ser substabelecida.O instrumentodemandatodeverá
ainda indicar seomandatárioexerceráospoderesemconjuntocomoutroprocuradorouDiretordaSociedade.
Artigo 8º - Compete àDiretoria, reunida e deliberandode conformidade comopresente Estatuto: a) deliberar
sobre as condições das operações ativas e passivas; b) estabelecer o limite de endividamento da Sociedade;
c) zelar para queosDiretores estejam, sempre, rigorosamente aptos a exercer suas funções; d) cuidar para que
os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade;
e) sempre que possível, preservar a continuidade administrativa, altamente recomendável à estabilidade,
prosperidade e segurança da Sociedade; f) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; g) realizar o
rateio da remuneração dos Diretores estabelecida pela Assembleia Geral e fixar as gratificações de Diretores e
funcionários, quando entender de concedê-las; h) autorizar, “ad-referendum” da Assembleia Geral,
a concessãodequalquermodalidadededoação, contribuiçãoouauxílio, independentementedobeneficiário;
i) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais; j) submeter à Assembleia Geral propostas
objetivando aumento ou redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento de suas
ações,operaçõesdefusão, incorporaçãooucisãoereformasestatutáriasdaSociedade;Artigo14-ASociedade
poderá levantar balanços semestrais, facultando à Diretoria determinar o levantamento de outros balanços,
em menores períodos, inclusive mensais; e (iv) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Sociedade,
conforme redação que compõe o Anexo I à presente ata, que será levado a registro na Junta Comercial do
Estadode São Paulo, sendodispensada a sua publicação.Nadamais havendoa tratar, foi encerrada a reunião,
da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 18 de dezembro de 2014.
(aa) Francisco Caprino Neto, Presidente da Mesa e Secretário, Fernando Luiz Aguiar Filho. Acionistas: P/
CamargoCorrêaS.A.,MarcioGarciadeSouza,DiretorSuperintendenteeRobertoNavarroEvangelista,Diretor.
P/Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Carlos Roberto Ogeda Rodrigues, Diretor Presidente e
Marcelo Sturlini Bisordi, Diretor. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Francisco
CaprinoNeto - Presidente daMesa.

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP

CNPJ 62.577.929/0001-35
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 011/2015

OC nº 443101440912015OC00005 - Serviços de entrega e coleta de pequenas
cargas, por meio de motocicletas, nas condições previstas na Minuta de Contrato
- Anexo VII, parte integrante deste Edital. A sessão pública de processamento
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br
às 9h do dia 03/02/2015. O Edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos
sítios www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. Informações para
aquisição/consulta do Edital na Prodesp, pelo telefone (11) 2845-6171.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 004/2015

Protocolo: 12.137.021-2

Objeto: Contratação de empresa especializada para contratação de vídeos
institucionais da APPA, conforme especificações deste edital e seus anexos.

Valor Máximo:R$ 284.520,00 (duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte reais).

Data de Licitação: 10 de fevereiro de 201 5 – HORÁRIO: 15:00 h

Realização do Pregão: no site www.comprasparana.pr.gov.br – ID 004/2015

E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br

Paranaguá, 19 de janeiro de 2015.

Equipe do Pregão Eletronico.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 003/2015

Protocolo: 13.230.226-0

Objeto: Contratação de empresa de serviços especializados em formação,
capacitação e treinamento com armamento e tiro, bem como avaliação
psicológica para os componentes da Guarda Portuária, conforme
especificações do edital, conforme especificações deste edital e seus anexos.

Valor Máximo: R$ 189.200,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos reais).

Data de Licitação: 05 de fevereiro de 2015 – HORÁRIO: 15:00 h

Realização do Pregão: no site www.comprasparana.pr.gov.br – ID 003/2015

E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br

Paranaguá, 19 de janeiro de 2015.

Equipe do Pregão Eletronico.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. 004/2015

Protocolo: 13.359.252-0

Objeto: Aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais
utilizadas nesta APPA. conforme especificações deste edital e seus anexos.

Valor Máximo: R$ 390.401,66 (trezentos e noventa mil quatrocentos e um real e
sessenta e seis centavos).

Data de Licitação: 30 de janeiro de 2015 – HORÁRIO: 15:00 h

Realização do Pregão: no site www.licitacoes-e.com.br – ID Nº 006/2015

Edital e informações: no site www.comprasparana.pr.gov.br - PE 572263

E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br

Paranaguá, 15 de janeiro de 2015.

Equipe do Pregão Eletronico.

Prefeitura do Município da Estância
Hidromineral de Águas de São Pedro

TOMADA DE PREÇOS 01/2015
A Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, com sede à Praça Prefeito
Geraldo Azevedo, 115, Centro, Águas de São Pedro/SP, torna público, para conhecimento de interessa-
dos, que se acha aberta a Tomada de Preços 01/2015, que objetiva a aquisição de carnes e embutidos,
por fornecimento parcelado e a pedido, para o Programa Municipal de Alimentação Escolar. O edital
poderá ser retirado diretamente no endereço supracitado, das 12:00 às 17:00 horas, de segunda a sex-
ta-feira. Será exigido cadastramento prévio. Poderão ser feitas consultas pelo site www.aguasdesaope-
dro.sp.gov.br Os envelopes com a documentação e a proposta financeira deverão ser protocolados até
as 13:30 horas do dia 10/02/2014 sendo que a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 14:00
horas. Águas de São Pedro/SP, 20/01/2015. Paulo César Borges - Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município da Estância
Hidromineral de Águas de São Pedro

TOMADA DE PREÇOS 02/2015
A Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, com sede a Praça Prefeito
Geraldo Azevedo, 115, Centro, Águas de São Pedro/SP, torna público, para conhecimento de interes-
sados, que se acha aberta a Tomada de Preços 02/2015, que objetiva a aquisição de combustíveis,
por fornecimento parcelado e a pedido, visando o abastecimento e manutenção da frota municipal. O
edital poderá ser retirado diretamente no endereço supracitado, das 12:00 às 17:00 horas, de segunda
a sexta-feira. Será exigido cadastramento prévio. Poderão ser feitas consultas pelo site www.aguas-
desaopedro.sp.gov.br. Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser protocolados até
às 13:30 horas do dia 12/02/2015 sendo que a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 14:00
horas. Águas de São Pedro/SP, 20/01/2015. Paulo César Borges - Prefeito Municipal.

VALOR
ECONÔMICO
JANEIRO/2015

ZERO HORA/RS
OUTUBRO/2015

JORNAL DO
COMÉRCIO/RS

JUNHO/2015

O GLOBO
SETEMBRO/2015

O ESTADO DE
SÃO PAULO
MARÇO/2015

Impresso http://digital.exclusivo.com.br/flip/jornal/jsp/printPreview.jsp?imagem=...

1 de 1 06/10/2015 10:29

EXCLUSIVO/RS
OUTUBRO/2015
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REPRESENTAÇÃO 
DO SETOR
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Desde sua fundação, a Abicalçados 

exerce seu papel primário de 

representação da indústria calçadista 

brasileira junto ao governo, à imprensa 

e a entidades de fomento.
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A Abicalçados atua ativamente na representação 
política, na defesa dos interesses do setor junto 
ao Governo e no atendimento das demandas dos 
associados com respeito aos objetivos comuns. É a 
porta-voz e a referência do setor com a mídia para 
repercutir os assuntos relevantes, apoiar a gestão 
dos recursos de projetos para a competitividade 
e potencializar oportunidades que fomentem o 
crescimento do setor calçadista com os stakeholders. 
A instituição mantem-se continuamente atenta 
às questões fiscais e tributárias, trabalhistas e do 
legislativo que possam ter impacto no setor.

CONEX
A Abicalçados é membro do Conselho Consultivo do 
Setor Privado (Conex), da Câmara de Comércio Exterior 
(Camex), que tem por objetivo apresentar estudos e 
propostas de aperfeiçoamento da política de comércio 
exterior. O Conex é composto por até 20 representantes 
do setor privado. Em 2015 foram formalizados os cinco 
pilares para o Plano Nacional de Exportações (PNE): 
acesso a mercados; promoção comercial; facilitação de 
comércio; financiamento de garantias às exportações e 
aperfeiçoamento do sistema tributário. Também foram 
formados grupos temáticos para cada um deles e à 
Abicalçados, foi designada a coordenação do pilar de 
Promoção Comercial.

FÓRUM NACIONAL DA INDÚSTRIA
O Fórum Nacional da Indústria é um órgão colegiado 

de natureza consultiva da diretoria da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), atuante na formulação de 
estratégias sobre matérias de interesse da indústria 
e da economia brasileira. O presidente-executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, é membro do Fórum, 
que é composto por 50 presidentes de associações 
setoriais nacionais da indústria ou líderes 
empresariais das principais cadeias produtivas.

COALIZAÇÃO EMPRESARIAL 
BRASILEIRA (CEB)
Trata-se de um mecanismo informal de coordenação 
do setor privado realizado pela CNI, que atua no 
acompanhamento das negociações internacionais, 
sobretudo dos processos de integração comercial 
nos quais o Brasil está envolvido. Formada por 
entidades de classe e por empresas de diferentes 
setores, a CEB reúne mais de 170 membros 
interessados em influenciar as estratégias brasileiras 
de integração internacional. Algumas das ações em 
que a Abicalçados participa são consultas técnicas 
relacionadas às negociações internacionais e que 
contribuem para definição dos interesses comuns 
do setor privado nos processos de integração 
internacional; formulação da posição do setor privado 
brasileiro frente às negociações internacionais 
amplamente divulgadas e documentadas ao governo; 
e interlocução entre setor privado e governo para 
cooperar em processos de formulação e execução da 
posição do País nas negociações internacionais.

COMITÊ BRASILEIRO DE COURO, 
CALÇADOS E ARTEFATOS DE 
COURO (CB-11)
A Abicalçados contribui para a manutenção 
do CB-11, que é um órgão da estrutura da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
responsável pela coordenação e planejamento 
das atividades de normalização com o objetivo 
de facilitar e adequar as normas à realidade 
empresarial. A normalização é o processo de 
formulação e aplicação de regras para a solução 
ou prevenção de problemas e para a promoção 
da economia global e tem por princípio o uso 
voluntário. Em 2015, foram 26 normas publicadas 
e 28 revisadas, resultado de mais de 50 
encontros de trabalhos de comissões que atuam 
em áreas como substâncias restritivas, conforto, 
construção do calçado, entre outras.

CONSELHO DE CÂMARAS DO 
CALÇADO DA AMÉRICA LATINA
Durante a feira Francal de 2015, em São Paulo, 
reuniram-se representantes de entidades de 
classe do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, 
Equador, México e Uruguai para discutir as 
relações comerciais e a situação da indústria 
local de cada país. No encontro, os países se 
comprometeram em prover o intercâmbio 
de informações para o desenvolvimento do 
comércio e sustentabilidade do setor.

REPRESENTAÇÃO DO SETOR
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NR 12 - NORMA REGULAMENTADORA PARA A 
SEGURANÇA DO TRABALHO EM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
Em 2010, a Abicalçados e a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas 
e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq )
promoveram a edição da Cartilha de Segurança de Máquinas e Equipamentos 
para Calçados, como forma de estabelecer regramento dos requisitos mínimos 
de segurança nas fábricas de calçados. Em meados de 2014, a CNI, na qualidade 
de representante da indústria na Comissão Tripartite (Governo, empregadores e 
trabalhadores) que trata do tema no âmbito do Ministério do Trabalho, solicitou 
às entidades a atualização da Cartilha para que esse texto fosse ofertado para a 
criação de anexo à NR 12, específico para aplicação ao setor. Esse trabalho, com 
a estreita colaboração de técnicos designados pelos sindicatos de Birigui, Nova 
Serrana e Franca, foi concluído em março de 2015 e encaminhado à CNI.

LEI DE COTAS
A legislação estabeleceu a obrigatoriedade das empresas com 100 (cem) ou 
mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas 
portadoras de deficiência. A indústria calçadista, por demandar mão de obra 
especializada, tem tido dificuldades no recrutamento. Nesse sentido, ao encontro 
da problemática enfrentada, a Abicalçados apoiou o Projeto de Lei nº 2210/2015,  
que visa eximir de multa a empresa que comprove ter utilizado todos os meios 
possíveis para contratação de pessoas com deficiência, sem ter obtido êxito, por 
razões alheias à sua vontade. Igualmente, a entidade intensificou, em 2015, as 
tratativas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

PAUTA PERMANENTE 

RESULTADO DOS PRINCIPAIS PLEITOS E 
DEFINIÇÕES QUE BENEFICIARAM O SETOR EM 2015
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TERCEIRIZAÇÃO 
A Abicalçados tem como pauta permanente a defesa dos interesses do setor em 
relação ao tema da Terceirização, pois a atividade econômica de fabricação de 
calçados convive há décadas com este sistema de administração da produção, 
visando a sua agilidade e a eliminação de gargalos decorrentes de variedade de 
estilos. A tarefa que se impõe é o regramento da atividade, de sorte que, de um 
lado, os trabalhadores tenham seus direitos assegurados, as empresas tenham 
a necessária segurança jurídica para operar e, finalmente, sejam atendidas todas 
as obrigações legais decorrentes da relação de emprego, tanto pelas contratadas 
como pelas contratantes.  

Visando este objetivo, foi alcançada em 2015 a aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do Projeto de Lei 4330/2004, que prevê a regulamentação dessa atividade. 
Atualmente, o mesmo encontra-se em tramitação no Senado Federal e diversas 
tratativas foram desenvolvidas, inclusive junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

FGTS: ADICIONAL À MULTA POR 
DEMISSÃO IMOTIVADA
A extinção de cobrança da contribuição é necessária porque o adicional onera 
ainda mais a carga tributária das empresas e o seu impacto reflete negativamente 
sobre a competitividade do setor produtivo, bem como inibe a formalização do 
emprego no país. A Abicalçados dirigiu-se contra a Contribuição Social Geral 
instituída pelo art. 1º da Lei Complementar (LC) n° 110, de 29 de junho de 2001, 
incidente nos casos de demissões de empregados sem justa causa, devida pelo 
empregador e calculada a alíquota de 10% sobre a totalidade dos depósitos 
devidos de FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das 
remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

Nesse sentido, a Abicalçados apoia o Projeto de Lei do Senado nº 550/2015, que 
prevê a extinção da cobrança da contribuição social devida pelos empregadores 
em caso de despedida de empregado sem justa causa. Igualmente, a entidade 
intensificou, em 2015, as tratativas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

TRABALHO INFANTIL
Defesa do setor frente a relatórios frágeis do Departamento de Trabalho dos 
Estados Unidos (DOL - Department of Labor), que listou o Brasil por apresentar 
indícios de trabalho infantil na indústria de calçados. A entidade respondeu 
formalmente sobre essas evidências marginais, defendendo que o Brasil é 
combativo, comprometido e desenvolve programas para erradicar o trabalho 
infantil, mencionando exemplos como o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) e o Bolsa Família. A entidade defendeu que a inclusão na lista é 
motivada por evidências originárias de fontes duvidosas e que não apontam as 
ocorrências, apenas citam a fabricação de calçados de maneira subjetiva. 

Em vista de uma possível barreira comercial desse importante mercado para o 
Brasil, a Abicalçaldos, junto à Apex-Brasil, trabalhou amplamente em 2015 para 
excluir o Brasil das listas reportadas pelo DOL. Igualmente, em junho de 2015, a 
Abicalçados e a Apex-Brasil estiveram no Sindicato das Indústiras do Calçado e 
Vestuário de Birigui (Sinbi) para falar sobre o tema e levar esclarecimento ao público.

PAUTA PERMANENTE 
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Nesse sentido, cabe destacar também a atuação dos Institutos Pró Criança 
nos polos produtivos dos municípios de Franca (institutoprocrianca.com.br) e 
Birigui (procriancabirigui.org.br), os quais atenderam, respectivamente, 1,3 mil 
e 2,9 mil crianças em 2015.

ETIQUETAGEM - LEI 11.211/2005
Durante o ano de 2015, a entidade, em conjunto com CICB e Abiacav, 
trabalhou fortemente para atender o mercado e a indústria com 
esclarecimentos em relação à aplicação de etiqueta afixada no produto 
com identificação da origem e materiais que compõem os calçados. 
Também buscou-se junto ao Inmetro a regulamentação da Lei para que 
a sua aplicação tenha eficácia jurídica. No entanto, não houve resolução 
até o momento. A regulamentação da Lei 11.211 é um importante passo 
para equalizar a competitividade, evitando fraudes com a identificação da 
origem fiscal e país de fabricação, assim como para demonstrar respeito 
ao consumidor em relação à informação sobre o material predominante na 
composição das partes do calçado.

LIVRO REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E 
DO ESTOQUE - SPED FISCAL (BLOCO K)
Trata-se da obrigação acessória para a digitalização do Livro de Controle da 
Produção e do Estoque, com destaque a detalhes envolvendo fichas técnicas, 
perdas, ordens de produção, insumos e quantidades produzidas e custos. O 
tema tem causado grande preocupação no meio empresarial e tem motivado 
um grande esforço conjunto com a CNI e Federações com proposta para 
reduzir e simplificar as exigências. Em dezembro de 2015, a Abicalçados 
conseguiu contribuir para que o Governo prorrogasse a obrigatoriedade para 
janeiro de 2017, prazo anteriormente fixado para janeiro de 2016.

REINTEGRA
Ferramenta que possibilita à indústria calçadista ressarcir parte do valor 
total exportado como forma de restituição de resíduo tributário existente na 

cadeia produtiva. Em 2015, a entidade trabalhou, vitoriosamente, no sentido 
de que esse significativo benefício fosse mantido.

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS
A medida de desoneração da folha de pagamentos foi criada em 2011 
com o objetivo de aliviar o setor industrial intensivo em mão de obra, que 
até então pagava 20% sobre a folha de pagamentos para a Previdência. 
A partir da desoneração, 56 setores passaram a pagar 1% ou 2,5% sobre 
a receita bruta. Diante da queda na arrecadação, em 2014 o Governo 
Federal passou a trabalhar pelo aumento da alíquota como parte do Ajuste 
Fiscal. O intuito do Executivo, quando do envio do texto do Projeto de Lei 
nº 863/2015, era de tributar o setor calçadista em 2,5%, em substituição à 
alíquota de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Porém, 
devido a pleitos e tratativas no Congresso Nacional, o setor foi incluído na 
faixa mais baixa de reoneração. Invés de 2,5%, como a proposta original, o 
setor passaria a pagar 1,5% sobre o faturamento. Aprovado no Senado, o 
projeto foi sancionado pela Presidência da República.
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DEFESA 
COMERCIAL
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Com o intuito de proteger as empresas calçadistas do 

Brasil, a Abicalçados monitora possíveis movimentos de 

importações fraudulentas, práticas elisivas ou dificuldades 

nas exportações devido a barreiras comerciais
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REVISÃO DO DIREITO ANTIDUMPING
O ano de 2015 foi marcado pela investigação por dumping de calçados 
importados da China.

O que é dumping?
Considera-se que há prática de dumping quando uma empresa exporta um 
produto a preço inferior ao preço normal de mercado. O direito antidumping 
tem como objetivo evitar que as produtoras nacionais sejam prejudicadas 
por importações realizadas a preços de dumping, prática considerada 
desleal nos termos de comércio em acordos internacionais.

Retrospectiva
Outubro/2008: a Abicalçados protocola petição de início de investigação de 
dumping nas exportações para o Brasil de calçados, originárias da China;
Dezembro/2008: a investigação é iniciada por meio da Circular Secex nº 95;
Setembro/2009: através da Resolução Camex nº 48, foi aplicado por 6 meses 
direito antidumping provisório, sob a forma de alíquota específica fixa de US$ 
12,47/par (doze dólares estadunidenses e quarenta e sete centavos por par);
Março/2010: a investigação foi encerrada por meio da Resolução Camex 
nº 14, com a aplicação por cinco anos, de direito antidumping definitivo, 
sob a forma de alíquota específica fixa de US$ 13,85/par (treze dólares 
estadunidenses e oitenta e cinco centavos por par), às importações 
brasileiras de calçados classificadas nas posições 6402 a 6405 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), originárias da China, com a 
exclusão de alguns calçados dentre essas posições, conforme acima citado;
Outubro/14: com a chegada do fim do prazo de cinco anos, a Abicalçados 
protocola petição, com o intuito de prorrogar a medida, visto que a prática de 
dumping persistia;

Fevereiro/2015: tendo sido verificada a existência de elementos suficientes 
que justificaram a abertura, a revisão foi iniciada por meio da Circular Secex 
nº 9, publicada no D.O.U. de 2 de março de 2015. A investigação teria prazo 
de até 12 meses, sendo que o direito aplicado continuaria em vigor durante o 
período de investigação;
Setembro/2015: a circular Secex nº 61 concluiu, preliminarmente, após 
petição protocolada pela Abicalçados, e consoante análise precedente, bem 
como parecer do Departamento de Defesa Comercial – (Decom), que havia 
sim indícios de que a extinção do direito levaria muito provavelmente à 
continuação do dumping e à retomada do dano dele decorrente, sobretudo 
em razão do potencial exportador chinês. Dessa forma, recomendou-se o 
seguimento da investigação, sem alteração do direito atualmente em vigor, 
para que fosse aprofundada a avaliação da margem de dumping para os 
produtores chineses;
Março/2016: a investigação é concluída e a prorrogação da aplicação do 
direito antidumping passa a vigorar por mais 5 anos.

DEFESA COMERCIAL
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RELAÇÕES COMERCIAIS BRASIL E ARGENTINA
Durante o mandato da presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015), o governo do país passou 
a limitar compras e despesas no exterior devido a escassez de dólares no mercado. Em 2012, foi 
implantada a Declaração Juramentada Antecipada de Importação (DJAI), uma barreira comercial em que o 
importador teria que solicitar autorização prévia, sem prazo para obter resposta, afetando drasticamente 
as exportações brasileiras de calçados. Em 2015, a Abicalçados permaneceu atuando fortemente junto 
às Federações e Confederação da Indústria, bem como ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) com vistas ao fim da barreira comercial. A entidade também tem acompanhado 
de perto a transição política do país na expectativa de retomada das exportações já em 2016. 

AMPLIAÇÃO DO ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA, ACE 53, 
ENTRE BRASIL E MÉXICO
Em agosto de 2015, o MDIC lançou consulta pública para a extensão do atual acordo entre os países, a 
qual foi submetida aos associados da Abicalçados. A entidade atuou vigorosamente para garantir que os 
critérios de regra de origem fossem bem negociados para impedir que acordos em que o México venha 
ser signatário, como é o caso do Transpacífico (TPP), possam impactar na indústria nacional. Barreiras 
comerciais reportadas pelas empresas também foram levadas em consideração nas negociações, tendo 
em vista o grande interesse do setor calçadista nesse mercado. 
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INTELIGÊNCIA
DE MERCADO
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A área de Inteligência de Mercado da Abicalçados se 

dedica ao monitoramento, coleta, organização, análise 

e disseminação de informações, estudos e pesquisas 

para apoiar as empresas na tomada de decisão e 

planejamento. As empresas associadas contam 

com o apoio da equipe para esclarecer dúvidas e 

questionamentos
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ASSESSORIA EM INFORMAÇÕES 
DE MERCADO 
Atendimento personalizado e sob demanda 
para empresas associadas que buscam mais 
informações sobre oportunidades de negócio em 
determinados mercados. Por meio da Assessoria 
em Informações de Mercado, as empresas 
contam com um suporte exclusivo e customizado 
para busca de informações sobre a economia 
e o mercado de suas regiões de interesse e 
disponibilidade de informativos específicos, como 
Perfil de Mercado, Estudo Estratégico de Mercado 
e Relatório de Prospecção de Mercado.

INFO MARKET SHOE
É um informativo mensal que traz o que há de 
novo e importante no setor calçadista em forma 
de boletim digital. A publicação contempla 
análises econômicas e projeções de curto prazo, 
tanto em nível doméstico quanto em relação ao 
mercado internacional. O conteúdo é apresentado 
em um formato prático e objetivo, abordando 
análises específicas do setor calçadista.

SEM FRONTEIRAS 
É o informativo mensal sobre os resultados 
de comércio exterior de calçados do Brasil, 
apresentando informações detalhadas dos principais 
destinos e origens das  exportações e importações. 

PERFIL DE 
MERCADO
Relatório com conteúdo detalhado de um 
potencial mercado, com informações do cenário 
econômico, ambiente de negócios, análises 
de comércio exterior, do mercado de calçados 
e oportunidades no país trazendo subsídios 
importantes para as estratégias das empresas. 
Em 2015, foram lançados dois estudos, um 
sobre a Colômbia e um sobre os Emirados 
Árabes Unidos.

ESTUDO ESTRATÉGICO 
DE MERCADO
Desenvolvido por uma consultoria 
internacional, o Estudo Estratégico de Mercado 
traz conteúdo de percepção e estratégico 
sobre um mercado para a inserção de marcas 
brasileiras de calçados. Adicionalmente, 
o trabalho compreende uma pesquisa de 
campo com empresas do setor, formadores 
de opinião e consumidores, o que contribui 
para um melhor entendimento do ambiente de 
negócios. 

No fim de 2015, foi encomendado o estudo dos 
Emirados Árabes Unidos, país alvo do programa 
Brazilian Footwear e potencial plataforma de 
acesso para todo o Oriente Médio.

ASSESSORIA E PRODUTOS

28 Relatório Anual 2015 - Abicalçados



A área jurídica da Abicalçados monitora as mudanças ocorridas na legislação 
que atinge o setor e as empresas. O serviço tem o intuito de repassar em 
primeira mão para os associados as informações normativas relevantes em 
busca de redução de riscos futuros e da garantia da segurança jurídica para 
a indústria calçadista. 

Com comprometimento, a área acompanha  constantemente a atividade 
legislativa do Congresso, defendendo e impugnando pleitos, de forma a 
conjecturar ao associado a informação antecipada para apoiar em tomadas 
de decisões.

Destaca-se, também, o trabalho contínuo de assessoria jurídica, que contempla 
informações, pleitos, esclarecimentos e auxílio às dúvidas de associados.

Principais pautas legislativas de 2015:
- Antidumping
- Reintegra
- Contribuição previdenciária sobre a receita bruta
- Seguro de crédito à exportação
- E-social
- Redução da jornada de trabalho
- Bloco K

INFORME LEGISLATIVO
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NOSSOS 
PROJETOS
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Por meio de projetos, a Abicalçados oferece ações 

que trazem desenvolvimento e promovem a indústria 

calçadista brasileira
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O Brazilian Footwear – Programa de Promoção 
às Exportações de Calçados é desenvolvido 
pela Abicalçados em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex -Brasil). Ao promover os 
calçados nacionais, o Brazilian Footwear permite 
a ampliação dos destinos dos embarques, 
estimulando o crescimento e a qualificação do 
setor, a geração de empregos e a arrecadação de 
divisas. A participação nas atividades do Brazilian 
Footwear é aberta às empresas calçadistas 
que se identificam com os objetivos, metas e 
compromissos do Programa. 

O Programa Brazilian Footwear se renova a cada 
dois anos. O convênio atual tem vigência até 
novembro de 2016.

O investimento feito pelo Programa visa principalmente aumentar as exportações de 
marcas brasileiras no mercado internacional e é dividido conforme abaixo:

BRAZILIAN FOOTWEAR

CONTRAPARTIDAS

BRAZILIAN FOOTWEAR

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO
POR FOCO ESTRATÉGICO

PROPÓSITO DO PROJETO

RELACIONAMENTO DESENVOLVIMENTO PROMOÇÃO 
COMERCIAL

PROMOÇÃO DE 
IMAGEM

R$ 41,4 MILHÕES

R$ 28,5 MILHÕES R$ 12,9 MILHÕES
APEX-BRASIL
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brasileiro e suas 

marcas

Promover o 
desenvolvimento 
para exportar

AUMENTAS AS 
EXPORTAÇÕES 

DE MARCAS 
BRASILEIRAS

32%6% 58%4%



MERCADOS-ALVO 

A cada renovação de convênio, são estudados 
mercados prioritários, que serão foco do 
investimento do Programa, além de destinos 
principais para fins de indicadores de desempenho. 
O convênio atual iniciou com sete mercados- alvo 
distribuídos em quatro continentes:

SEGMENTAÇÃO

O Programa promoveu algumas mudanças no 
ano de 2015, sendo a principal delas a aplicação 
de uma matriz de segmentação nas empresas 
associadas. O processo de segmentação é 
baseado em critérios de maturidade exportadora 
de cada empresa, não considerando aspectos 
como tamanho, faturamento ou número de 
funcionários.

A matriz divide as empresas em três categorias, 
que compreendem desde empresas iniciantes 
exportadoras, até aquelas já em processo 
de internacionalização. Para cada categoria, 
representadas pelas cores amarelo, azul e verde, 
existem ações específicas, que promovem o 
desenvolvimento de forma mais assertiva.

É sempre importante salientar que a matriz 
de segmentação não é, de forma alguma, uma 
matriz de exclusão. Pelo contrário, é através da 
classificação das empresas que o Programa se 
vê apto a direcionar ações para o nível de preparo 
de cada uma, dessa forma evitando investimentos 
precipitados por parte das empresas. Além disso, 
trata-se de uma forma de resguardar a imagem da 
indústria calçadista brasileira, levando ao exterior 
apenas aquelas que já estejam preparadas para o 
mercado internacional. Quando a matriz foi aplicada 
ao quadro de empresas associadas ao Brazilian 
Footwear, a realidade apresentava um número 
maior de empresas na categoria mais iniciante e 
uma igualdade entre as duas outras categorias. Ao 
final de 2015, percebemos que muitas empresas 
evoluíram no seu processo de exportação e, em 
um ano, puderam ser preparadas para iniciar os 
negócios com o mercado internacional. Confira 
abaixo a evolução:

Porém, ao longo do ano, em reunião com os 
Embaixadores do Brazilian Footwear, optou-se 
por desconsiderar o México para o período atual.

Os mercados-alvo são selecionados através de 
um longo processo de inteligência de mercado, 
além de uma análise qualitativa de empresários 
do setor. As estratégias para cada país diferem, 
entre si, sendo consideradas prospecção, 
abertura e consolidação.

62 EMPRESAS 54 EMPRESAS

27 EMPRESAS 47 EMPRESAS

26 EMPRESAS

115 EMPRESAS 136 EMPRESAS

35 EMPRESAS

ABRIL NOVEMBRO
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Outra novidade de 2015 referente ao Brazilian 
Footwear foi a criação de um grupo de 
Embaixadores. O grupo funciona como um comitê 
gestor e tem como objetivo discutir, avaliar e 
decidir sobre caminhos e direcionamentos do 
projeto no convênio atual.

Para a formação do grupo, foram selecionados 
representantes de empresas associadas de cada 
categoria da matriz de segmentação. 

Como funções, os Embaixadores devem:
1 - Apresentar os objetivos e direcionamentos do 
Brazilian Footwear;
2 - Captar demandas de empresas e redirecioná-
las à equipe;
3 - Estimular a participação de profissionais em 
ações da Abicalçados;
4 - Criar e propor novas ações de melhorias do 
Programa;
5 - Avaliar o desempenho do Programa; 
6 - Debater e criar oportunidades para 
desenvolver/incrementar o Programa. 

Gerentes e Coordenadores de Exportação e 
Marketing

Grupo de 10 a 15 membros eleitos e 
representantes de segmentos, regiões, e 
áreas funcionais diferentes

Pessoas pró-ativas, positivas, abertas a 
mudanças, com visão estratégica ampla

Que compartilhem informações e 
experiências, estimulem a participação, 
representem o Programa e façam críticas 
com sugestões de melhorias

EMBAIXADORES DO BRAZILIAN FOOTWEAR
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PERFIL

Como entregas, o grupo deve:
1 - Definir os indicadores de desempenho de cada 
mercado e ação;
2 - Decidir sobre mercados-alvo;
3 - Concluir sobre os resultados do semestre;
4 - Mapear demandas específicas de cada 
segmento;
5 - Propor soluções para desafios do projeto;
6 - Sugerir ações diferenciadas.

Os encontros ocorreram com um intervalo médio 
de três meses, em um formato que contemplou 
reunião de trabalho, palestra e jantar de 
relacionamento. Desta forma, houve conteúdo e 
troca entre os representantes. 

O grupo definido para a vigência 2015/2016 é:

Daniel Hayashi (Ciao Mao) 
Priscila Callegari (Ciao Mao) 
Cristiano André Vieira Rosa (Kea) 
Rodrigo Lautenschläger dos Santos (Kea)
Rodrigo Nunes Esteves (Kidy)
André Luís Henz (Kidy)
Nathalia Fernanda Schneider (Calçados Malu)
Giuliane Roberta Enzweiler (Calçados Malu)
Marcela Gerbis (Pimpolho)
Liandra Senna (Pimpolho)
Rose Paschoal (Savelli) 
Aniele Barros (Grupo Priority)
Jadir Bergonsi (Paquetá Calçados)
Cristina Sander (Paquetá Calçados)
Alexandre Gastaldello (Grendene)
Gisela Carbolin (Grendene)



Em 2015, a atuação do Brazilian Footwear nas redes sociais, especialmente 
no Facebook, se consolidou a partir de uma mudança estratégica. No período, 
foi definida a atuação da marca Brazilian Footwear como uma página global e 
criadas páginas locais para quatro países-alvo do programa: Estados Unidos, 
Colômbia, Alemanha e Rússia. Cabe destacar também a atuação do Brazilian 
Footwear na rede social chinesa Weibo.

MÍDIAS SOCIAIS DO BRAZILIAN FOOTWEAR
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Alemanha

Colômbia

Estados Unidos Rússia

China

PESSOAS 
ALCANÇADAS

1,2
MILHÃO 

VISUALIZAÇÕES 
DOS VÍDEOS

CURTIDAS
NAS POSTAGENS

AÇÕES DE 
ENGAJAMENTO

NOVOS FÃS

80,3
MIL

9,8
MIL

8,7
MIL

2,5
MIL



A sustentabilidade deve, cada vez mais, ser vista como parte do processo global das 
cadeias produtivas em todos os setores. Há mais de dois anos, a Abicalçados e a 
Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couros, Calçados e Artefatos 
(Assintecal), em parceria com o Laboratório de Sustentabilidade (Lassu) da Universidade 
de São Paulo (USP) e do Massachusetts Institute of Technology (MIT), mantêm o Programa 
Origem Sustentável para empresas da cadeia produtiva do calçado. A certificação, 
que segue a escala Branco, Bronze, Prata, Ouro e Diamante, reconhece as empresas 
brasileiras que já incorporaram a sustentabilidade em seus processos. O lançamento 
oficial do programa ocorreu em 2013, quando as primeiras empresas dos setores de 
calçados e componentes foram certificadas por seu alinhamento aos quatro pilares 
avaliados: ambiental, econômico, social e cultural. 

Por meio desse programa, a Abicalçados e a Assintecal pretendem que empresas da 
Cadeia Produtiva do Calçado tenham um maior engajamento com relação ao tema, que 
resulte na ampliação das oportunidades no mercado de exportação para países que 
possuem regulamentação orientada à aquisição de produtos sustentáveis. Outro benefício 
do selo é a garantia de alinhamento da indústria de calçados e de componentes brasileira 
com iniciativas internacionais de sustentabilidade, como SAC, Biocalce, DOW Jones 
Sustainability Index, ISE-Bovespa entre outras. 

Apoiado pelo Sebrae, o Origem Sustentável tem como gestor o Instituto By Brasil (IBB) e 
a coordenação da Profª Tereza Cristina Carvalho, do Lassu/USP. As auditorias para definir 
em que nível de selo a empresa se enquadra estão sob a responsabilidade da System & 
Service Certification (SGS) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

PROGRAMA ORIGEM 
SUSTENTÁVEL
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O Sola é uma metodologia para a efetiva 
otimização logística e aplicações em automação 
que se baseia em padrões globais de identificação 
(GS1) e está estruturada em três pilares: 
Identificação, Processo e Troca de Informação 
Eletrônica (EDI):

1. Redução de custos: zero retrabalho (o que um elo da cadeia faz serve para o próximo: suprimentos, 
indústria calçadista e varejo), redução do custo logístico (automação com leitura por scanner resulta 
em menor tempo de espera, tempos menores para carregar, descarregar e movimentar com menor 
quantidade de pessoal envolvido), recebimento direto na linha de montagem (insumos) ou na loja (varejo).

2. Eficiência e precisão na expedição de produtos, armazenamento e movimentação: expedição e entrega 
correta (evita devoluções e erros de entrega provocados por processos manuais de reetiquetagem), 
possibilidade de crossdocking enquanto a mercadoria está em trânsito (maior giro e menos estocagem), 
mitigação de lançamentos errados, eliminação de reentrega e garantia de estoque preciso (o operador não 
conta volume, confere a mercadoria de acordo com a nota fiscal e o pedido/ordem de compra).

3. Gestão de estoques: inventário em tempo real, assertividade e precisão no estoque, reposição eficiente, 
foco na gestão e não nos processos (com fornecedores certificados no padrão, a empresa passa a focar 
na gestão da informação e na maximização dos negócios em andamento, e não na operação do dia-a-dia).

4. Melhor gerenciamento das transações comerciais: desburocratização (simplificação e automação 
no fluxo dos negócios - catálogos, ordens de compra, pedidos, informações de despacho, nota fiscal 
eletrônica e outros), impacto positivo nos KPIs KPIs (indicador-chave de desempenho, Key Performance 
Indicator) das áreas de compras, vendas e estoque, possibilidade de reposição administrada pelo próprio 
fornecedor e sinergia de marketing entre o fabricante e o varejista (manter a identificação do fabricante 
possibilita ganho em visibilidade em buscas na web e promoções).

Identificação: padronizar a identificação 
do produto (GTIN) e unidade logística 
(SSCC);

Processos: amarrar os processos de 
separação, conferência, armazenamento 
e movimentação do físico com a 
informação eletrônica (virtual);

Troca Eletrônica de Informação (EDI): 
eliminar a digitação.

SISTEMA DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 
AUTOMATIZADAS (SOLA) 
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BENEFÍCIOS

1

2

3



Os muitos desafios que o futuro apresenta motivaram a Abicalçados à criação, em junho de 2015, 
do Grupo Futuro. Formado por empreendedores e líderes de empresas associadas da Abicalçados 
tem, ao longo de seus encontros, discutido diversos temas de interesse do setor, como branded 
commerce, futuro do trabalho, novos cenários e marketing experiencial, em que são fomentados 
debates e discussões; workshops, com palestras de CEOs e detalhamento de cases de sucesso; e 
visitas técnicas, por meio de encontros guiados em empresas para conhecimento de instalações, 
processos e negócios. 

INTEGRANTES DO 
GRUPO FUTURO:

Ana Clara Grings (Piccadilly) 
Bárbara Mattivy (Insecta Shoes)
Cassio Romani (Grupo Mould)
Eduardo Schefer (Grupo Priority)
Fabiano Bladt (Usthemp)
Frederico Wirth (Wirth)
Natalia Bischoff (Jorge Bischoff)
Renata Moraes (Bebecê)
Rafael Sachete (Arezzo)
Vinícius Dapper (Vinícius Dapper)

GRUPO FUTURO
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Durante o ano de 2015, a Unidade de Relacionamento da Abicalçados passou por um processo de reestruturação 
com o objetivo de aproximar a entidade do associado, reduzir a utilização de e-mails para a comunicação e 
provocar a sensibilização e esclarecimento das empresas acerca da associação.

Entre as ações previstas nessa reestruturação está o Projeto Padrinho. Iniciado em setembro de 2015, o 
projeto vem aproximando a entidade ainda mais de seus associados e consiste no apadrinhamento de cada 
um deles por um membro da equipe. A iniciativa tem o objetivo de permitir que sempre haja alguém olhando 
cuidadosamente por cada uma das associadas da Abicalçados, contribuindo para que fiquem cientes das 
ações promovidas pela entidade.

Nesse sentido, cada padrinho ou madrinha é responsável pela identificação de oportunidades para sua empresa 
afilhada e realiza contatos individuais a cada nova oportunidade, além de visitá-la pessoalmente ao menos uma 
vez ao ano, confirmar o recebimento de informativos e comunicados e verificar a presença de alguma outra 
demanda específica. 
 
Ainda como parte da reestruturação do relacionamento entre Abicalçados e associados, cabe destacar que 
em 2015 a entidade iniciou um trabalho com um software de Customer Relationship Management (CRM), 
com o objetivo de aprimorar a gestão de contatos, interações e oportunidades. Após a implantação do 
projeto de apadrinhamento, o número de registros nesse sistema aumentou em 50%, atestando o alcance do 
objetivo da iniciativa.

REESTRUTURAÇÃO DO 
RELACIONAMENTO 
ABICALÇADOS E ASSOCIADOS
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CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
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Com o objetivo de preparar as empresas para que 

alcancem sucesso e alavanquem os resultados do 

setor, a Abicalçados promove ações que educam e 

reconhecem as boas práticas da indústria calçadista
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O Talk Shoe é um programa de palestras objetivas com duração 
de cerca de 30 minutos, num ambiente dinâmico voltado para 
empresários, profissionais, pesquisadores e estudantes do setor 
calçadista interessados em temas voltados à gestão, negócios 
e marketing. As palestras são realizadas por especialistas de 
renomadas instituições de ensino, com experiência de mercado e 
sólido embasamento acadêmico. Além do conhecimento apresentado 
durante as feiras e eventos do setor, o Talk Shoe se consolida, cada 
vez mais, como uma plataforma de relacionamento e networking dos 
profissionais e especialistas de mercado.

COUROMODA: 
12/01 
- Gestão de marcas de moda em uma cultura transmidiática - Claudia Palma 
- Omnichannel, onde varejo físico e on-line se encontram - Gustavo Reis 
- “Premiunização”: toda marca se diz premium. E agora? - André D´angelo

13/01 
- Shoe design & strategy - Meline Moumdjian 
- A importância das feiras na pesquisa de tendências - Bruno Pompeu 
- Entenda o ciclo da moda: do consumo ao varejo - Raquel Leão

FRANCAL: 
07/07 
- Conexões de consumo - Suzana Carvalho 
- O consumidor omnichannel - Gustavo Reis 
- As 7 armas de mídia digital para vendas - Jessé Rodrigues

08/07 
- Eco fashion talk - Christian Ulmann 
- Storytelling para agregar valor ao produto - Meline Moumdjian 
- Novos modos de pensar design e mercado - Marcelo Farias

TALK SHOE

6 HORAS
DE CONTEÚDO

MAIS DE

350 PARTICIPANTES

12 PALESTRAS

EDIÇÕES 2015
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Em conjunto com outras instituições parceiras, a Abicalçados promove, ao longo do ano, workshops 
intensivos para atualização do conhecimento em diversas áreas do conhecimento. Os eventos são 
gratuitos e têm vagas limitadas.

CURSO DE VENDAS E NEGOCIAÇÃO
Realizado em julho na sede da entidade calçadista, o curso de Vendas e Negociação foi elaborado 
com o objetivo de repassar aos participantes conhecimentos e habilidades de gestão comercial 
para o desenvolvimento de estratégias em vendas. O curso abordou diversas técnicas para auxiliar 
no processo de prospecção de oportunidades e seu aproveitamento, gerando valor crescente para a 
área comercial das organizações por meio de planejamento, formatação de um processo dinâmico 
e competitivo e de aspectos relevantes de negociação. O curso foi ministrado por José Luís Penelas, 
professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Sul) e consultor empresarial.

WORKSHOP ANÁLISE DE CENÁRIOS
Além de traçar o panorama atual do mercado para a cadeia coureiro-calçadista, o Workshop Análise de 
Cenários, ocorrido em Novo Hamburgo/RS, nos meses de julho e novembro, e em Franca/SP, nos mês 
de dezembro, proporcionou um debate acerca de perspectivas econômicas para o setor tanto em nível 
nacional como internacional. Realizado em parceira com as entidades setoriais Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e Centro das Indústrias de 
Curtumes do Brasil (CICB), o evento foi conduzido pelo consultor Marcos Lélis. Em Franca, o Workshop 
teve o apoio do Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca (Sindifranca). 

WORKSHOP ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Pauta permanente da Abicalçados no sentido de sensibilização do setor e dos órgãos competentes, 
a erradicação do trabalho infantil também foi tema de workshop na cidade de Birigui, no mês 
de junho. Igor Hoelscher, assessor executivo da Abicalçados, e Leonardo Machado, da gerência 
executiva de Facilitação de Negócios Internacionais da Agência Brasileira de Promoção das 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), falaram sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo 
setor desde a década de 1990 no sentido de dar fim ao envolvimento de crianças nas atividades 
fabris do setor calçadista.

CURSOS E WORKSHOPS
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O Seminário Nacional da Indústria de Calçados 
(SNIC) é um encontro anual de profissionais, 
realizado pela Abicalçados para debater e 
construir conhecimento sobre temáticas 
relevantes para o mercado calçadista e o meio 
empresarial. 

Com uma programação de alta qualidade, 
o SNIC é um evento para ouvir e aprender 
diretamente com quem faz acontecer.

PROGRAMAÇÃO 2015

MUDANÇA DE ERA  
Jean Rosier (Professor, palestrante e consultor, responsável por levar a Perestroika para outras 
cidades brasileiras) 
Uma palestra que apresentou os novos conceitos e movimentos de um mundo globalizado e 
conectado. A revolução digital causou mudanças não só nos meios de comunicação, mas também 
criou novos valores para a sociedade, que está com um novo mindset voltado ao humano.
 
MOBILE FIRST - A ERA DO MOBILE FINALMENTE CHEGOU?  
Gustavo Bacchin (Formado em Administração de Empresas pela PUCRS, trabalhou oito anos em 
Londres, onde liderou as áreas de Search, Social Media e Web Analytics)
O mobile mudou a comunicação entre pessoas e agora está mudando a forma como as pessoas 
interagem com marcas e seu produtos. Gustavo falou sobre a importância de pensar o formato 
mobile antes de outros no momento de estruturar uma estratégia de comunicação digital.

BLOGS DE MODA E BELEZA: PARCEIROS OU VILÕES? 
Liliane Ferrari (Jornalista, pós-graduada em Filosofia e História da Arte, apontada como uma 
das 10 mulheres mais influentes da internet brasileira pelo iG)
Hoje, o sonho de grandes marcas é estar com seu produto postado por uma blogueira em sua 
conta no Instagram repleta de seguidores. Blogs de moda são protagonistas de grandes cases de 
venda, mas também de ações ineficientes. A palestra mergulhou no universo do relacionamento de 
marcas e blogs de moda e beleza.

SEMINÁRIO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA DE CALÇADOS (SNIC) 
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10 HORAS
DE CONTEÚDO

9 MIL PESSOAS 
IMPACTADAS

8 PALESTRAS
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POWER FOR CREATION - A BUSCA PELO PRODUTO PERFEITO - 
CASE VANDAL 
Ricardo Dullius (Viajou pelo mundo, largou a faculdade, fez vários cursos na Perestroika, surfou 
no arroio Dilúvio e criou a Vandal. Nessa ordem mesmo)
Ricardo falou sobre construção de marca através de propósito, execução e produto.  

O CONTEÚDO CERTO PARA O CLIENTE CERTO - CASE PMWEB  
Caroline Miltersteiner (Sócia da Pmweb Marketing Cloud Services, gerencia os serviços estratégicos 
que ajudam as marcas a automatizar e potencializar o relacionamento com seus clientes)
A palestra apresentou as estratégias que marcas do varejo e de moda estão adotando para 
aumentarem seus resultados e tornarem-se mais relevantes para cada um dos seus clientes, 
entendendo seu comportamento e estabelecendo um relacionamento individual utilizando a 
tecnologia.

DO VAREJO FÍSICO AO DIGITAL - CASE DA MAGAZINE LUIZA 
Ivan Alves (Trabalha há quatro anos na área de marketing digital e atualmente gerencia as 
mídias sociais do Magazine Luiza)
Ivan apresentou o histórico da empresa Magazine Luiza e como as ferramentas atuais ajudam tanto 
no e-commerce quanto nas lojas físicas.

LINGUAGEM E CONTEÚDO COM FOCO NO ENGAJAMENTO - CASE 
PREFEITURA DE CURITIBA  
Marcos Giovanella (Atua como Diretor de Marketing da Prefeitura de Curitiba)
Cada meio tem a sua linguagem, entender e respeitar isso é papel do emissor da mensagem. Como 
criar conteúdo focado na audiência para a geração de engajamento com as marcas? Esse foi o 
tema da palestrade Marcos, ilustrado com o case do Facebook da Prefeitura de Curitiba.

MAIS DE

200  
PARTICIPANTES



O Prêmio Direções Abicalçados é uma iniciativa 
que busca fortalecer a imagem do setor 
calçadista, estimular a sua competitividade 
e incentivar o seu desenvolvimento por meio 
do reconhecimento de melhores práticas do 
segmento em áreas específicas.

Podem concorrer à premiação todas as empresas 
calçadistas com sede no Brasil, associadas 
ou não à Abicalçados, que apresentem casos 
práticos ou cases de sucesso executados a 
partir do ano anterior ao da premiação. Também 
concorrem os jornalistas que escreveram 
matérias setoriais ao longo de 2014.

Em 2015, receberam a premiação as empresas 
Kidy (Design Médio/Grande Porte), Andreia 
Vianna (Design Micro/Pequeno Porte), Arezzo 
(Marketing Médio/Grande Porte e Comerciais 
Médio/Grande Porte) e Via Marte (Industriais 
Médio/Grande Porte). 

Os destaques foram o jornalista Luis 
Vieira (Melhor Matéria Setorial) e a Usaflex 
(Sustentabilidade). O sindicato e a personalidade 
do setor industrial indicados foram o Sindicato 
das Indústria do Calçado e Vestuário de Birigui 
(Sinbi) e o presidente da Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), Robson Braga de Andrade, 
respectivamente.

GESTÃO INDUSTRIAL: empresas 
calçadistas brasileiras que, por meio de ações 
inovadoras e de gestão moderna, desenvolveram 
sistemas/processos produtivos altamente 
eficientes e sustentáveis;

MARKETING: empresas calçadistas 
brasileiras que, por meio de ações estruturadas, 
tiveram incrementos significativos do 
posicionamento de suas marcas no mercado 
brasileiro;

DESIGN: empresas calçadistas brasileiras 
que desenvolvem atividades de design de forma 

integrada e que, efetivamente adotam a cultura do 
projeto como uma estratégia empresarial;

INTERNACIONALIZAÇÃO: empresas 
calçadistas brasileiras que, através de ações 
estruturadas de posicionamento da marca própria 
no mercado internacional, tiveram incrementos 
significativos em vendas no exterior;.

SUSTENTABILIDADE: empresas que 
implementaram projeto de sustentabilidade 
(responsabilidade social, ambiental ou econômica);

JORNALISTA: melhor matéria setorial.

PRÊMIO DIREÇÕES
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CONHEÇA AS CATEGORIAS DO PRÊMIO DIREÇÕES 2016



REFERÊNCIAS RECONHECIDAS EM 2015

Em 2015, cinco empresas foram agraciadas com o Prêmio Direções nas 
categorias Design, Marketing, Comerciais e Industriais. Confira os cases que 
podem ser considerados referências para a indústria calçadista brasileira. 
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DIREÇÕES COMERCIAIS - MÉDIO/GRANDE PORTE

PROJETO OMNI CHANNEL | SCHUTZ
Apostando na integração do varejo on-line com o físico, a marca Schutz, da Arezzo&Co, teve 
reconhecido o seu Projeto OmniChannel, no qual a Schutz passou a mapear toda e qualquer 
atitude e comportamento on-line da sua consumidora, coordenando lojas físicas e ambiente 
virtual para proporcionar experiências únicas de consumo - tanto de produtos quanto de marca. 
Acima das expectativas iniciais da marca, o canal on-line encerrou o ano com faturamento de R$ 1 
milhão, despertando o interesse no investimento. Depois de investir fortemente no aprimoramento 
do negócio, com aportes em ferramentas de gestão, controle e capacitação do time, em 2012 a 
receita bruta passou para R$ 10 milhões. Já consolidada, em 2013, o comércio on-line da Schutz 
saltou para um faturamento de R$ 24 milhões, incremento de 140% ante 2012. 

Em 2014, teve início a implantação estratégica, que implicou em diversas mudanças estruturais, 
como a troca de plataforma tecnológicas, fazendo com que a Schutz crescesse 83% em 
receita frente a 2013, para R$ 44 milhões. Ao trocar de plataforma tecnológica a marca teve 
um aumento de 24% em tráfego direto no site da empresa - que foi formulado no formato 
responsivo, ou seja, amigável a dispositivos móveis, que dobraram o número de acessos no 
período.  A adaptação também reduziu em 23% o tempo de carregamento das páginas.



PRÊMIO DIREÇÕES

DIREÇÕES DE DESIGN - MÉDIO/GRANDE PORTE

CASE KIDY GAME | KIDY 
Em parceria com uma uma das maiores empresas de eletrônicos do 
mundo, a multinacional AVIC, a produtora de calçados infantis Kidy, 
de Birigui/SP lançou, em 2014, o Kidy Game, um tênis com dispositivo 
eletrônico que conquistou a premiação na categoria Design, médio e 
grande porte. Foram mais de quatro anos de pesquisas e viagens a 
diversos países, além da incessante busca por empresas que pudessem 
contribuir com conhecimentos que para agregar a essa patente da 
Kidy. Depois de tudo devidamente testado, aprovado e certificado pelo 
IBTeC, o Kidy Game causou alvoroço em seu lançamento, na Couromoda 
2015, em São Paulo. O produto chamou a atenção da mídia, que não se 
cansou de falar da novidade.

O calçado conta com o dispositivo Wipace, capaz de controlar os 
principais jogos do momento em tablets, smartphones, computadores 

e smart TV’s, com a liberdade de 
movimentos para o lado esquerdo, 
direito, saltos e  rolagens, sem nenhum 
fio ou joystick. O produto trouxe ao 
mercado uma maneira divertida 
e inteligente de aliar tecnologia, 
brincadeira, ludicidade na principal 
interface das brincadeiras infantis da 
atualidade. O Kidy Game ainda gera 
relatórios sobre a queima de calorias, 
distância percorrida e contagem de 
passos, o que proporciona aos pais o 
controle e a conferência da atividade.  

DIREÇÕES DE DESIGN - MICRO/PEQUENO PORTE

CASE MARCA ANDREIA VIANNA | ANDREIA 
VIANNA

Com a criação e desenvolvimento de sua própria marca de calçados, 
em 2012, Andreia Viana pretendia atender um nicho, nos mercados 
doméstico e internacional, que busca grifes com design e estilo 
diferenciados, matéria-prima nobre e preços competitivos. Como 
resultado dessa busca incessante por uma marca de design artístico, 
Andreia Vianna foi premiada na categoria de Design, micro e pequenas 
empresas, do Prêmio Direções Abicalçados.

Linhas geométricas fortemente inspiradas no cubismo e interferência 
manual acentuada com um toque despojado marcaram as primeiras 
criações. Uma de suas preocupações era deixar marcado em sua marca 
o DNA de inspiração artística e autoral, alinhado às tendências de moda 
internacionais. Os produtos carregam uma forte identidade de moda 
contextualizada com a 
arte. Todo esse conceito 
foi traduzido em sua 
primeira coleção oficial, a 
de Inverno 2014, lançada 
em outubro de 2013, no 
Galeria Showroom, em 
São Paulo. Seguindo neste 
contexto foram lançadas 
as coleções de Verão 2015 
e Inverno 2015, cada uma 
com seu diferencial. 
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DIREÇÕES DE MARKETING - MÉDIO/GRANDE 
PORTE

CASE SCHUTZGIRL | SCHUTZ

Reforçar a identificação da cliente com a marca e replicar 
internacionalmente o sucesso atingido no Brasil. Esses foram alguns 

dos objetivos traçados pela Schutz ao buscar o rosto de 
uma modelo mundialmente conhecida para representar 
a mulher que agrega todas as características da marca: a 
SchutzGirl. A escolhida foi a top Alessandra Ambrosio, que 
estrelou as campanhas de verão e inverno em 2014. A garota 
propaganda escolhida não faz parte apenas da criação de 
conteúdo e imagem, mas representa a marca e seu slogan 
também em seu dia a dia.

Além das sessões de fotos para as campanhas de Inverno 
2014 e Verão 2015, a parceria da marca com Alessandra 
Ambrosio contemplou posts mensais envolvendo a marca 
no Instagram, publicações sobre lifestyle escritas pela 
própria modelo para o blog oficial da Schutz, participações 
em eventos no Brasil e em Nova Iorque e a campanha de 
alto verão 2015. O resultado das sessões foi transformado 
em diversos materiais de divulgação, como vídeos, outdoors, 
conteúdo para mídias on-line (Facebook, Instagram, site 
oficial e e-mail marketing) e off-line e displays de loja. 
Confirmando o alto impacto da campanha no desejo 
de consumo das mulheres, os produtos utilizados nas 

campanhas apresentam venda média duas vezes maior que os demais.

DIREÇÕES INDUSTRIAIS - MÉDIO/GRANDE 
PORTE

CASE OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA | VIA MARTE

Agilidade e qualidade nos processos logísticos são fundamentais 
para o equilíbrio financeiro de qualquer empresa. Em um ambiente 
altamente competitivo como o calçadista, de pedidos cada vez 
menores e mais frequentes, o que era “relevância” se torna uma 
questão de sobrevivência. Ciente disso, a Via Marte, indústria de 
calçados femininos sediada em Nova Hartz/RS, criou um projeto de 
otimização logística com efetiva redução de custos pela precisão, 
aceleração e integração nos processos de venda, produção, estoque, 
separação e despacho das mercadorias produzidas pela indústria. A 
iniciativa, além de uma economia estimada em mais de R$ 500 mil, 
concedeu à empresa o Prêmio Direções Abicalçados na categoria 
Direções Industriais.

O projeto atacou um problema que tinha incidência diária na 
operação: foi zerado o indicador de caixa com conteúdo errado. 
Historicamente o indicador de erro nesta área era de uma média 
de 2,8%, o que significa 56 caixas corrugadas diariamente com 
encaixotamento errado.
Para a implementação, foi montado um laboratório piloto e 
apresentada cada etapa do novo processo, incluindo o novo software 
e hardware, aos colaboradores envolvidos. A partir do entendimento, 
o conteúdo foi replicado em todas as linhas de montagem e 
expedições da empresa.
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A Moda Co é uma plataforma totalmente virtual 
criada pela Abicalçados, através do programa 
Brazilian Footwear, que tem como objetivo facilitar a 
aproximação de designers de calçados e indústrias. 
No site www.modaco.cc, as empresas lançam 
seus desafios - briefing para o desenvolvimento de 
calçados - e os designers se cadastram e passam a 
enviar os seus desenvolvimentos, anexando-os na 
própria plataforma. 

A primeira edição da Moda Co foi um sucesso. 
A iniciativa recebeu mais de 800 inscrições de 
designers de todo o Brasil, que puderam participar 
do concurso de forma gratuita por meio de cadastro 
no próprio site ou através do perfil do Facebook. 

No dia 22 de junho de 2015, dois meses após o 
lançamento da plataforma, foram anunciados os 
vencedores nas modalidades Prêmio Empresa, em 
que o trabalho escolhido pela empresa recebeu uma 
quantia de R$ 1,8 mil, e no Prêmio Comunidade, 
concedido pelos próprios designers inscritos, que 
podem votar nos melhores trabalhos postados. O 
valor da gratificação foi de R$ 700.

PICCADILLY - Neste desafio, a empresa 
buscava um produto inovador para mulheres que 
tenham espírito jovem e desejam sentir-se belas, 
confortáveis e estar de bem com a vida. Este novo 
produto deveria trazer a experiência de conforto 
aliado à moda;
 
PAMPILI - Com o desejo absorver mais 
inspirações e ideias inovadoras, a Pampili lançou 
seu desafio por meio da plataforma Moda Co. 
Queria descobrir qual é a nova visão dos designers 
sobre produtos infantis femininos, que atendam 
os desejos de meninas românticas, modernas e 
conectadas ao mundo;

KIDY - Qual será o próximo calçado a balançar a 
cabeça da garotada? A Kidy buscou, através deste 
desafio, ter a resposta. Buscaram receber propostas 
de produtos na área esportiva, um calçado completo 
que aliasse um visual tecnológico e leveza, assim 
como processos produtivos simplificados, mantendo 
um custo competitivo a fim de garantir sua posição 
de mercado;

BIBI - A Bibi Calçados, através do seu desafio 
para criativos e designers, buscou estimular 
novos talentos a criar e desenvolver um calçado 
infantil inovador que atendesse aos conceitos de 
sustentabilidade, praticidade e inovação. 

MODA CO
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OS PROPONENTES:



OS VENCEDORES 2015
 
DESAFIO PICCADILLY
Prêmio empresa
Projeto: Fruit Salad in Closet | Autor: Roger Roos
Prêmio comunidade
Projeto: Bohemian Tribal Style | Autor: Laiz 
Gehrmann Boschetti
 
DESAFIO PAMPILI
Prêmio empresa
Projeto: DOTS | Autor: Jéssica Stopinski Triaquim
Prêmio comunidade
Projeto: AMOR DE VERÃO | Autor: Mario Mazetto Neto
 
DESAFIO BIBI
Prêmio empresa 
Projeto: Stick Your Feet | Autor: Maicon Ricardo de Matos
Prêmio comunidade
Projeto:  Stick Your Feet | Autor: Maicon Ricardo de Matos
 
DESAFIO KIDY
Prêmio empresa 
Projeto: Tênis Unissex Anfíbio| Autor: Adriana Ferreira
Prêmio comunidade 
Projeto: KIDY MOVEMENT | Autor: Getúlio Luiz dos Santos
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Com o objetivo de incentivar o design, revelar novos talentos e estimular o 
desenvolvimento da indústria calçadista, a Abicalçados promove anualmente 
a Maratona MUDE, evento que teve sua segunda edição realizada em 
setembro. Em 2015, além de apresentar a única Batalha Criativa de 24 horas 
da indústria calçadista, em que quatro equipes formadas por designers 
competiram para criar, desenhar e produzir três protótipos de calçados, o 
evento contou com uma programação especial de conteúdo, contemplando 
Palestras, Oficinas, Fábrica Conceito, Materioteca, Mostra de Design e 
interações criativas no espaço Live Design.

MARATONA MUDE
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PESSOAS 
PRESENTES

500
INSERÇÕES 

DIGITAIS

200
PESSOAS 

IMPACTADAS

65 MIL

FÃS NO FACEBOOK

9 MIL

CALÇADOS 
CUSTOMIZADOS

180
POSTS INSTAGRAM
#MARATONAMUDE

600

2 DIAS
DE EVENTO

7 PALESTRAS
5 OFICINAS

4 MUDE TALKS

4 ESPAÇOS INTERATIVOS

1 BATALHA CRIATIVA DE 

24 HORAS
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BATALHA CRIATIVA
Competição entre quatro equipes para a criação, 
desenho e produção de 3 protótipos de calçados em 
24h, com o tema “A Nova Mulher Brasileira”.

FÁBRICA CONCEITO
Uma fábrica de calçados foi montada no local do 
evento para que as equipes da Batalha Criativa 
transformassem suas ideias em 3 protótipos.

MATERIOTECA
Uma exposição 
de materiais e 
componentes para a 
construção completa 
de um calçado 
foi preparada, 
para inspirar os 
participantes da 
batalha criativa e o 
público em geral.



MARATONA MUDE
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LIVE DESIGN
Com foco na interação entre os presentes, o Live Design 
apresentou um painel e bolsas para colorir, postais com a 
ilustrações, e 180 pares de calçados brancos que receberam 
arte do público presente e posteriormente foram doados à 
instituição ABEFI NH.

MOSTRA DE DESIGN
Duas exposições de arte e design para inspirar 
os participantes, trazendo calçados e bolsas 
com materiais exóticos (EcoDesign) da estilista 
Isabela Capeto e antecipando as peles que serão 
tendência com o Preview do Couro Verão 2017. 
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PALESTRAS
Um time de renomados palestrantes como Caio Braz, Isabela Capeto, Helen 
Rödel, Claudia Narciso, Cristian Redende e Fernanda Yamamoto estiveram  
presentes para inspirar o público. Além deste grupo seleto tivemos um bate-
papo com empreendedores da moda com Ciao Mao, Perky Shoes e Ocksa.

OFICINAS
Atividades práticas estimularam todos a colocar a mão na massa, 
desde o aprendizado com Fotografia de Moda, Processos Criativos, 
Análise de Tendências, até a construção de calçados.



PROMOÇÃO
COMERCIAL
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Com ações pensadas para atender as mais diferentes 

demandas, a Abicalçados ajuda as empresas a 

avançarem no mercado internacional a partir do 

entendimento de cada mercado e da busca pelos 

contatos certos para as suas marcas.



57Relatório Anual 2015 - Abicalçados



Aproximar marcas brasileiras de calçados e compradores internacionais por meio de uma plataforma 
única, de navegação fácil, segura e repleta de informações e oportunidades de negócio. Essa é a 
proposta do novo site do Brazilian Footwear, lançado internacionalmente em setembro de 2015. 
Com acesso fechado e exclusivo, a plataforma é direcionada a compradores, importadores, agentes, 
distribuidores e representantes de todas as partes do mundo.
 
COMO FUNCIONA?
 As marcas participantes exibem seu conceito de marca, estrutura fabril e, principalmente, seus 
produtos em suas páginas personalizadas no site, sempre respeitando o período de compras 
internacionais. Os compradores interessados em conferir os produtos disponíveis se cadastram na 
plataforma e recebem das marcas permissão para visualizar os calçados. Garantido o acesso seguro, o 
comprador seleciona o que mais lhe agrada e inicia, ali mesmo, uma negociação com a marca. A busca 
pelo produto desejado é customizada através de filtros por marca e/ou produto.
 
INFORMAÇÃO A UM CLIQUE
Com informações atualizadas e confiáveis, disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana, a plataforma do 
Brazilian Footwear é o canal perfeito para atender às demandas dos mais exigentes players internacionais.
 
A plataforma pode ser acessada pelo endereço www.brazilianfootwear.com.

VITRINE VIRTUAL
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MARCAS NA 
VITRINE

65
COMPRADORES 
CADASTRADOS

MAIS DE

580 560
PAÍSES 

ACESSAM O SITE

140
É O PAÍS QUE MAIS 

ACESSA A PLATAFORMA

EUA
MAIS DE
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MISSÃO COMERCIAL

CHINA
2015/1 - theMicam Shanghai

2015/2 - CHIC Shanghai

Datas: 17 a 20 de março de 2015 e 2 a 15 de outubro de 2015

Participações de marcas brasileiras: 14 

Volume de negócios em US$: 333.000,00 

Contatos comerciais: 560

Novos contatos: 510

Expectativa de negócios em US$: 2.040.000,00

 

RÚSSIA
Data: 07 a 11 de junho de 2015

Participações de marcas brasileiras: 20

Volume de negócios US$: 30.000,00

Contatos comerciais: 167

Novos contatos: 129

Expectativa de negócios em US$: 4.596.000,00

As missões têm por objetivo apresentar o mercado e suas oportunidades 
comerciais a empresários interessados em explorar os mercados 
chinês e russo. Por meio de plataformas comerciais nesses países- 
alvo, empresários têm a oportunidade de conhecer o mercado e o perfil 
dos compradores, as alterações que devem ser feitas para adequar o 
produto ao consumidor local e estratégias de como inserir e diferenciar 
sua marca das outras em mercados com grandes perspectivas. Para 
potencializar a abertura de novos negócios e entender melhor o potencial 
de consumo no país, as missões contam com um serviço customizado de 
matchmaking e um seminário preparatório, bem como uma reunião de 
definições de estratégia ao final da iniciativa e visitas ao comércio local 
para novos entrantes.
 
Em 2015, os negócios fechados pelas marcas brasileiras durante as 
Missões Comerciais realizadas a esses dois países somaram US$ 
363 mil, enquanto a expectativa de negócios para os seis meses 
subsequentes chegaram a US$ 6,6 milhões.



Com o intuito de consolidar a presença de marcas brasileiras no mercado 
externo, focando na geração de negócios, abertura de novos clientes e 
diversificação nos canais de venda, o Export Thinking se apresenta como 
uma solução completa para mercados dinâmicos visando tornar as 
empresas brasileiras mais competitivas frente à concorrência mundial.
 
A ação é voltada para empresas que já exportam e contempla um pacote 
de atividades cuidadosamente elaboradas, tais como: exposição em 
uma plataforma comercial, seminário preparatório focado em temas 
pertinentes ao mercado-alvo da ação, assim como serviço especializado 
de matchmaking, atualmente realizado nos mercados da Colômbia e 
Alemanha.
 
O Export Thinking engloba a participação nas seguintes feiras 
internacionais: GDS (Global Destination for Shoes & Accessories) na 
Alemanha, IFLS (International Footwear and Leather Show) na Colômbia, 
FN Platform nos Estados Unidos, theMicam e Expo Riva Schuh na Itália.
 
Somente durante o ano de 2015, o volume total de negócios realizados 
pelas empresas brasileiras em decorrência da ação foi de mais de US$ 30 
milhões, sendo que a expectativa de negócios considerando os seis meses 
subsequentes às plataformas comerciais superou os US$ 141 mihões.
 

EXPORT THINKING
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EM NEGÓCIOS
US$ 30 
MILHÕES

EDIÇÕES10

PARTICIPAÇÕES DE MARCAS BRASILEIRAS 560300

NOVOS CONTATOS COMERCIAIS 5603 MIL
MAIS DE



ALEMANHA
Evento: GDS - Global Destination for Shoes & Accessories

Datas: 03 a 06 de fevereiro e 29 a 31 de julho de 2015

Participações de marcas brasileiras: 55

Volume de negócios em US$: 5.821.800,00 

Contatos comerciais: 646

Novos contatos: 264 

Expectativa de negócios em US$: 20.475.500,00

COLÔMBIA
Evento: IFLS - International Footwear and Leather Show

Datas: 03 a 06 de fevereiro e 28 a 31 de julho de 2015

Participações de marcas brasileiras: 50

Volume de negócios em US$: 1.960.600,00

Contatos comerciais: 888

Novos contatos: 441

Expectativa de negócios em US$: 33.450.500,00
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EXPORT THINKING

EUA
Evento: FN Platform

Datas: 17 a 19 de fevereiro e 17 a 19 de agosto de 2015

Participações de marcas brasileiras: 48 

Volume de negócios em US$: 2.981.500,00 

Contatos comerciais: 1.374

Novos contatos: 711

Expectativa de negócios em US$: 14.853.500,00

ITÁLIA
Evento: Expo Riva Schuh - International Shoe Fair

Datas: 10 a 13 de janeiro e 13 a 16 de junho de 2015

Participações de marcas brasileiras: 41

Volume de negócios em US$: 3.746.216,00 

Contatos comerciais: 744

Novos contatos: 312

Expectativa de negócios em US$: 35.580.000,00

 

Evento: theMicam

Datas: 15 a 18 de fevereiro e 1° a 04 de setembro de 2015

Participações de marcas brasileiras: 106

Volume de negócios em US$: 19.064.370,00

Contatos comerciais: 2.450

Novos contatos: 1.409

Expectativa de negócios em US$: 38.970.750,00
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POP UP SHOWROOM

COMPRADOR VIP

POP UP SHOWROOM COLÔMBIA
Data: 26 a 30 de julho de 2015

Participações de marcas brasileiras: 5

Volume de negócios em US$: 397.000,00

Contatos comerciais: 188

Novos contatos: 173

Expectativa de negócios em US$: 575.000,00
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O Pop Up Showroom apresenta um preview das coleções de calçados brasileiros aos mercados-
alvo com timing antecipado de compra em um espaço conceitual, que trabalha a percepção de 
brasilidade de forma completa, visando melhorar a percepção do produto made in Brasil. A ação é 
voltada para mercados onde os calçados brasileiros já estão inseridos e em fase de consolidação, 
visando o fortalecimento de marca junto ao lojista e ao consumidor final.

Em 2015, o Pop Up Showroom foi realizado na Colômbia, durante a Semana de Moda de Medellín, mais 
especificamente na feira Colombiamoda. A ação apresentou as coleções de primavera-verão de marcas 
calçadistas brasileiras a compradores internacionais, editores de moda e formadores de opinião. 

O Projeto Comprador VIP busca identificar e trazer ao Brasil potenciais compradores 
internacionais interessados em calçados e marcas brasileiras a fim de criar oportunidades 
reais de negócios para os associados da Abicalçados e do Brazilian Footwear que atendam 
às demandas específicas do comprador convidado. A ação poderá ocorrer tanto durante um 
evento setorial quanto durante um evento de entretenimento, ou, ainda, por meio de uma agenda 
customizada de acordo com a necessidade e o timing mais adequado para o comprador. 

O principal objetivo desta ação é fomentar a geração de negócios entre empresas calçadistas 
brasileiras e grandes players do varejo internacional, sejam estes compradores de volume ou que 
posicionam marcas. A organização prévia da agenda, considerando oferta e demanda, otimiza 
o tempo dos envolvidos (compradores e fábricas/marcas), além de alavancar os resultados de 
negócios e consequentemente da ação. Durante o ano de 2015, o projeto Comprador VIP trouxe 
ao Brasil dezenas de compradores de países como Emirados Árabes Unidos, Colômbia, Rússia, 
Estados Unidos e Alemanha, cuja expectativa de negócios a serem realizados com empresas 
brasileiras para os meses subsequentes aos eventos somou mais de US$ 6 milhões.

SHOEMART (EMIRADOS ÁRABES)
Couromoda - 11 a 14 de janeiro de 2015
Número de compradores: 3
Participações de marcas: 22
Negócios em US$: 1.066,584
Expectativa de negócios em US$: 1.634.000,00

CAPRINO  (COLÔMBIA), RICSTYLE 
(RÚSSIA), SEARS E KMART (EUA)
Francal - 06 a 09 de julho de 2015
Número de compradores: 8
Participações de marcas: 43
Negócios em US$: 915.158,00
Expectativa de negócios em US$: 3.000.000,00

APPAREL GROUP (EMIRADOS ÁRABES), 
MODEPARK RÖTHER, SCHAEFER E SCHUH 
NEUMANN (ALEMANHA) 
Zero Grau - 16 a 18 de novembro de 2015
Número de compradores: 4
Participações de marcas: 29
Expectativa de negócios em US$: 1.386.250,00



EDITAIS
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EDITAIS BRAZILIAN FOOTWEAR
O Brazilian Footwear lança, semestralmente, editais de incentivo às empresas 
do setor calçadista com presença no mercado internacional. Os editais têm 
o objetivo de apoiar as associadas do Programa na participação em feiras 
internacionais e em outras ações que resultem em aumento de vendas e/ou 
promoção de imagem no exterior. 

EDITAL DE AÇÕES DIFERENCIADAS 
O Edital de Ações Diferenciadas apoia iniciativas de marcas próprias 
brasileiras junto ao seu público consumidor final que não se encaixem 
em nenhuma outra ação disponível no portfólio do Brazilian Footwear. As 
propostas enviadas passam por uma seleção com base em critérios pré-
definidos e podem ter apoio em frentes como infraestrutura, montagem e 
aluguel de espaço, relações públicas, assessoria de imprensa ou marketing 
internacional, desfile e catering.

Uma das iniciativas apoiadas pelo edital em 2015 foi o projeto “Rider 
Weekends LA - Summer 2015”, ação de posicionamento de marca 
desenvolvida nas principais cidades litorâneas da Costa Leste dos Estados 
Unidos durante dois meses, com foco em cidades como Los Angeles, Santa 
Monica e Malibu (Califórnia). A ação incluiu uma estação para carregar 
celulares a partir de energia solar, um showroom itinerante da marca e 
culminou com uma pool party e festival de música, realizados no último final 
de semana da ação na casa de praia da marca, em Los Angeles. No total, a 
ação impactou, segundo estimativas, mais de 150 mil pessoas.

A Calçados Bibi foi a outra empresa apoiada através deste edital e promoveu 
ações no Oriente Médio.
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EDITAL DE AÇÕES PERSONALIZADAS
O Edital de Ações Personalizadas possibilita o alcance de nichos 
específicos em eventos que não são apoiados pelo Brazilian Footwear. 
Os eventos precisam impactar em resultados de vendas nos mercados 
alvo, mas não precisam obrigatoriamente acontecer no mercado-alvo 
em questão. 

Em 2015, foram 14 as ações apoiadas pelos Editais de Ações 
Personalizadas abertos no primeiro e segundo semestre, nos mercados 
dos Estados Unidos, Itália e China. As ações geraram 623 novos contatos 
e  mais de US$ 5 milhões em negócios imediatos para as marcas 
brasileiras, o equivalente à comercialização de 152 mil pares. 

EDITAL DE MÍDIA SETORIAL 
O Edital de Mídia Setorial apoia a promoção de marcas brasileiras 
que planejarem anúncios em publicações setoriais, outdoors, painéis 
e catálogos de eventos comerciais em algum dos mercados-alvo do 
Brazilian Footwear visando o aumento de vendas e reforço da imagem de 
sua marca no país. 

Durante o período, foram 18 as marcas que tiveram ações apoiadas pelos 
Editais de Mídia Setorial do Brazilian Footwear, totalizando 29 peças. 

EM NEGÓCIOS
US$ 5 
MILHÕES

AÇÕES APOIADAS14
PREÇO MÉDIO DE 560

US$ 
32,89
POR PAR



PROMOÇÃO 
DE IMAGEM
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Reiterando seu compromisso de apresentar e divulgar 

as novidades do setor, a Abicalçados oferece produtos e 

serviços que ajudam a reforçar e posicionar as marcas 

brasileiras, especialmente no exterior. São ações pensadas 

para fortalecer o relacionamento com jornalistas, 

blogueiros e formadores de opinião, tornando-os 

embaixadores da marca Brasil
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VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR

68 Relatório Anual 2015 - Abicalçados

A Vogue Brazilian Footwear é uma edição 
especial da revista Vogue, a revista feminina de 
moda mais importante, conceituada e influente 
do mundo. A publicação, com potencial impacto 
em compradores internacionais, lojistas, 
distribuidores e formadores de opinião, tem 
duas edições anuais: uma apresenta as 
coleções outono-inverno e outra as coleções 
primavera-verão.
 
A edição especial conta apenas com produtos de 
empresas exportadoras, com preferência para 
aquelas que fazem parte do Brazilian Footwear. 
Com versões em português e em inglês, a Vogue 
Brazilian Footwear é distribuída pela Editora 
Globo  Condé Nast junto à edição da Vogue 
nacional dos meses de janeiro e julho, com uma 
tiragem de 85 mil exemplares.
 
A versão internacional, em inglês, com tiragem 
de 6 mil exemplares, é distribuída pelo Brazilian 
Footwear nos eventos promovidos na Colômbia, 
Estados Unidos, China, Alemanha, Rússia, Itália, 
entre outros.
 
Na edição de janeiro de 2015, que apresentou 
as principais tendências para o Outono-
Inverno 2016, foram 46 as marcas brasileiras 
participantes. Já na edição de julho de 2015, 53 
marcas apresentaram seus lançamentos para o 
verão 2016.

OUTONO/INVERNO 2015

PRIMAVERA/VERÃO 2016
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CALÇADOS
EM DESTAQUE

480
EXEMPLARES

EM PORTUGUÊS

190 MIL

EXEMPLARES
EM INGLÊS

12 MIL

MARCAS
PARTICIPARAM

57
VOGUE 
BRAZILIAN 
FOOTWEAR
2015



NEW YORK FASHION WEEK
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Em setembro de 2015, o Brazilian Footwear realizou a segunda edição da 
ação New York Fashion Week, promovida com o objetivo de aproveitar toda a 
movimentação em torno de um dos maiores eventos de moda do mundo para 
promover a imagem das marcas brasileiras frente a formadores de opinião e 
público em geral nos Estados Unidos.
 
Sete marcas associadas do Brazilian Footwear foram destaque em 
postagens de blogueiras de moda norte-americanas antes, durante e 
após a edição Primavera/Verão 2016 da Semana de Moda de Nova Iorque, 
que ocorreu de 10 a 17 de setembro. As blogueiras Mary Seng, Charlotte 
Groenveld, Kristin Clark, Courtney Quinn e Serena Goh, autoras dos blogs 
Happily Grey, Fashion Guitar, Living in Color Print, Color me Courtney e 
The Spicy Stiletto, respectivamente, foram presenteadas com modelos 
das marcas participantes e as utilizaram na composição de seus looks e 
publicações sobre um dos maiores eventos de moda do mundo.
 
Os modelos das marcas Vinci Shoes, Schutz, Zaxy, Cristófoli, Ipanema 
CC Corso Como e Raphaella Booz fizeram sucesso entre seguidoras das 
blogueiras participantes, que se tornaram embaixadoras do Brazilian 
Footwear pelas ruas de Nova Iorque. 

MARY SENG  
(HAPPILYGREY.COM)
- 5 postagens no blog Happily Grey para a sua 
audiência de mais de 245 mil leitores;
- 17 postagens no Instagram para uma 
audiência de 311 mil seguidores, acumulando 
mais de 107 mil curtidas e 1.240 comentários 
no total;
- 7 postagens no Facebook, atingindo 18,7 mil 
fãs e totalizando 200 curtidas.

Raphaella Booz
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KRISTIN CLARK  
(LIVINGINCOLORPRINT.COM)
- 1 postagem no Instagram, atingindo uma 
audiência de 52,1 mil seguidores. O post 
recebeu 576 likes e 13 comentários;
- 1 postagem no Twitter, atingindo uma 
audiência de 6.536 seguidores;
- 1 postagem no Facebook, alcançando uma 
audiência de 5.448 fãs.

Cristófoli

Vinci Shoes

Ipanema
Schutz

SERENA GOH 
(THESPICYSTILETTO.COM)
- Serena foi responsável pelas postagens no 
Instagram do Brazilian Footwear por um dia, 
preparando cinco publicações sobre as marcas 
brasileiras participantes do projeto. A blogueira 
compartilhou duas delas em seu canal pessoal 
no Instagram, alcançando sua audiência de 
39,4 mil seguidores e totalizando mais de 2 mil 
curtidas e cerca de 100 comentários.
 

CHARLOTTE GROENVELD 
(THEFASHIONGUITAR.COM)
- Charlotte fez duas postagens em seu canal no 
Instagram, atingindo uma audiência de mais de 
184 mil seguidores. Os posts receberam juntos 
cerca de 4 mil curtidas e 56 comentários, muitos 
dos quais comentando sobre os sapatos. Além 
disso, publicou um Tweet com destaque para a 
marca Schutz, atingindo 6.885 seguidores.

COURTNEY QUINN 
(COLORMECOURTNEY.COM)
- 1 postagem no blog Color me Courtney para 
sua audiência de mais de 50 mil seguidores;
- 2 postagens no Instagram para uma audiência 
de 67,3 mil seguidores. Os posts receberam mais 
de 3,7 mil curtidas e um total de 76 comentários;
- 2 postagens no Twitter, atingindo uma 
audiência de 5,567 seguidores;
- 1 postagem no Facebook, para audiência de 3.280 fãs. 



FASHION BLOGGERS
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Explorar a diversidade brasileira e propagá-la aos quatro cantos do mundo 
através de influentes blogueiras internacionais de moda. Este é o objetivo 
do Fashion Bloggers, que a cada edição escolhe um diferente cenário do 
território brasileiro para realizar sua sessão de fotos, com a assinatura de 
uma blogueira convidada.
 
Em 2015, o projeto chegou a sua 4ª edição e teve como locação a histórica 
cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Charmosa por sua arquitetura 
colonial, a cidade recebeu entre os dias 15 e 20 de junho a blogueira norte-
americana Johnnybell Sanchez, do NY Trendy Moms, e suas filhas Zareena 
e Leanne para uma imersão na cultura e no lifestyle brasileiro.

SOBRE A BLOGUEIRA
 
Johnnybell Sanchez é uma blogueira 
de Nova Iorque que busca, por meio do 
New York Trendy Moms, descobrir novas 
tendências, marcas e lugares em todo o 
mundo. A blogueira também explora o 
universo da moda infantil – com o apoio 
de suas filhas, Zareena e Leanne.

No total, 10 marcas participaram da ação e tiveram seus produtos 
fotografados no editorial de moda assinado por Johnnybell.
 
Desde sua vinda para o Brasil, a blogueira já fez 14 posts com 
marcas do Brasil em seu blog, incluindo fotos, vídeos e um diário de 
viagem sobre o Fashion Bloggers.
 
Nas mídias sociais, ela publicou cerca de 35 imagens de produtos 
nacionais em seu Instagram, além de 30 posts em sua página no 
Facebook e 22 tweets.

1,1 MIL SEGUIDORES

1,8 MIL SEGUIDORES

21,8 MIL SEGUIDORES

NÚMERO DE SEGUIDORES
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BALLASOX
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E

PAMPILI



CALÇADO DA FAMA

Durante a última edição do Emmy Awards, prêmio 
atribuído a programas e profissionais de televisão 
nos Estados Unidos, a marca Melissa participou 
do evento por meio do Calçado da Fama, ação que 
promove a participação de uma ou mais marcas 
brasileiras em um evento de música, televisão ou 
de cinema no país. O objetivo da ação, que em 2015 
chegou à sua terceira edição, é colocar as marcas de 
calçados brasileiros em contato com celebridades, 
já que esse público conta com uma legião de fãs e 
seguidores e, com frequência, lança tendências no 
mundo da moda.

Em um lounge montado no local do evento, 
celebridades foram presenteadas com produtos 
Melissa e interagiram com um representante da 
marca. Foram 19 as celebridades que tiveram 

contato direto com os produtos levados ao local do 
Emmy Awards 2015, entre as quais nomes como 
Viola Davis, Jane Lynch e Allison Jenney. Além disso, 
cerca de 185 milhões de pessoas foram impactadas 
pelas notícias e publicações em mídias sociais 
decorrentes do evento.

Outro resultado positivo para uma marca de calçados 
brasileira no Emmy Awards 2015 foi contabilizado 
no dia do evento: a atriz americana Dashca Polanco, 
estrela da série americana “Orange is the New Black”, 
levou ao tapete vermelho uma sandália Carrano, com 
a qual foi presenteada pela marca semanas antes. As 
postagens de imagens com o acessório em suas redes 
sociais somaram mais de 300 mil curtidas e suas 
imagens também foi amplamente divulgadas pela 
mídia, impactando cerca de 120 milhões de pessoas.

Mais de 185 mil pessoas potencialmente impactadas por notícias e publicações em mídias 
sociais decorrentes do evento

25 matérias publicadas em meios de comunicação

19 celebridades em contato com a marca Melissa

A foto postada pela atriz Dashca Polanco calçando uma sandália Carrano, resultado de uma 
aproximação anterior ao evento, alcançou sua audiência de 1,4 milhão de seguidores e recebeu 
13,7 mil curtidas no Instagram

Imagens da atriz calçando as sandálias com as quais foi presenteada foram publicadas por 17 
veículos de comunicação, atingindo um público potencial de mais de 120 milhões de pessoas

RESULTADOS DA AÇÃO
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FASHION TRIP

Editoras de moda internacionais são convidadas especiais do 
programa Brazilian Footwear na Fashion Trip, ação que tem como 
objetivo apresentar a formadores de opinião internacionais a dinâmica 
conceitual e comercial da moda brasileira e promover a indústria 
calçadista nacional. A primeira edição da ação, realizada durante o 
São Paulo Fashion Week (SPFW), em outubro de 2015, trouxe ao Brasil 
os editores Jennifer Barthole, da revista Cosmo for Latinas (EUA), 
e István Szücs, da Cosmopolitan China. A Fashion Trip rendeu duas 
páginas na edição de dezembro e quatro páginas na edição de janeiro 
de 2016 da Cosmopolitan China, além de destaque a sete produtos de 
marcas brasileiras na americana Cosmo for Latinas nos dois meses 
subsequentes à ação.
 
A programação da dupla iniciou em São Paulo, onde os formadores 
de opinião visitaram lojas conceito de marcas de calçados brasileiros, 
conversaram com designers e tiveram a oportunidade de assistir a diversos 
desfiles do SPFW. Entre os desfiles acompanhados pelos jornalistas 
estiveram os de nomes como Raquel Davidowicz, Ronaldo Fraga, Lilly Sarti, 
João Pimenta e Patricia Bonaldi. Já no Rio Grande do Sul, segundo destino 
da viagem, Jennifer e István visitaram a Paquetá (Dumond, Capodarte e 
Lilly´s Closet), Arezzo (Alexandre Birman, Schutz, Ana Capri) e Grendene 
(Melissa, Ipanema, Rider, Grendha, Zaxy), oportunidade em que puderam 
conhecer o processo de fabricação do calçado e conversar com designers 
das marcas sobre o seu processo criativo. 
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RELAÇÕES PÚBLICAS
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O serviço de Relações Públicas, oferecido pelo Brazilian 
Footwear em todos os países-alvo do programa, 
contribui para a divulgação das marcas brasileiras 
no exterior por meio de um trabalho contínuo de 
relacionamento com meios de comunicação relevantes 
em cada mercado, incluindo divulgações em mídia 
especializada e veículos com foco no consumidor final, 
como revistas, sites e blogueiras e personalidades 
influentes no mundo da moda.
 
Disponível a todos os associados do Brazilian 
Footwear, o serviço é realizado em parceria 
com agências de Relações Públicas locais 
especializadas em cada um dos mercados. Dessa 
forma, torna-se possível realizar um trabalho 
customizado e efetivo, que observa as dinâmicas 
de trabalho e particularidades de cada um 
dos países. Em 2015, o trabalho das agências 
de Relações Públicas focado na promoção de 
imagem das marcas brasileiras gerou expressivos 
resultados nos mercados trabalhados.

EUA
Para o mercado norte-americano, o programa 
Brazilian Footwear contrata a agência de imprensa 
e relações públicas PAN Communications, que 
iniciou um trabalho de divulgação institucional e das 
marcas brasileiras nos Estados Unidos em junho 
de 2011. O trabalho está dividido em três diferentes 
focos: comunicação com o mercado e comunidade 
empresarial (B2B), comunicação com consumidores 

AGÊNCIAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS CONTRATADAS PELO 
BRAZILIAN FOOTWEAR PELO MUNDO:

finais por meio de veículos de moda e mídias sociais 
(B2C) e comunicação com formadores de opinião e 
blogueiras de moda.
 
COLÔMBIA
As atividades de Relações Públicas na Colômbia 
são realizadas pela empresa M&C Marketing 
y Comunicaciones. A empresa trabalha com 
a divulgação das empresas, relacionamento, 
coordenação e criação de eventos com os públicos- 
alvo e fornece também o apoio às marcas do 
programa Brazilian Footwear durante a participação 
nos eventos voltados à promoção comercial que 

acontecem no mercado, além de manter um 
cadastro dos principais compradores do país.
 
ALEMANHA E RÚSSIA
Nos mercados-alvo do programa Brazilian Footwear 
na Europa, Alemanha e Rússia, a agência de Relações 
Públicas contratada é a Igedo Company, empresa com 
escritórios nas cidades de Düsseldorf e Moscou e que 
já trabalha com o Brazilian Footwear desde 2003. 
Além do contínuo trabalho de relacionamento com a 
imprensa durante o ano, a agência presta importante 
suporte às marcas brasileiras durante as feiras e 
missões comerciais realizadas nos dois países.
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ALGUNS RESULTADOS DO TRABALHO DE RELAÇÕES PÚBLICAS EM 2015:CHINA
No desafiador mercado chinês, a empresa 
embaixadora das marcas calçadistas brasileiras é a 
3rd Floor. Com sede em Xangai, a empresa realiza 
um trabalho de relacionamento com importantes 
influenciadores e veículos de comunicação chineses, 
promovendo as marcas calçadistas e a marca Brasil, 
além de manter um cadastro de compradores 
do país. Além disso, é responsável pela geração 
de conteúdo e interações na página do Brazilian 
Footwear no Weibo, um dos principais sites de rede 
social do país.
 
ITÁLIA
Na Itália, o trabalho de Relações Públicas do Brazilian 
Footwear é realizado pela empresa Diomedea. Ao 
contrário dos demais países, neste mercado o serviço 
de Relações Públicas não é disponibilizado às marcas 
brasileiras individualmente durante todo o ano, uma 
vez que a agência tem foco na participação brasileira 
na feira italiana theMicam.

TEXTUE REVUE
ALEMANHA
FEV/2015

MAGAZIN
ALEMANHA
MAR/2015

FASHIONISTA
RÚSSIA

JUN/2015

SHANGAI 
STYLE
CHINA

AGO/2015MODA
CHINA

MAI/2015

FASHION  
AFFAIRS

EUA
JAN/2015

STYLE ON 
THE RISE

EUA
OUT/2015

FOOTWEAR 
NEWS

EUA
JAN/2015
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PROJETO IMAGEM

O Projeto Imagem consiste na intermediação da vinda de um grupo de jornalistas internacionais ao Brasil 
para cobertura de uma feira calçadista nacional. Em 2015, a ação convidou os formadores de opinião 
para acompanhar as mostras Couromoda e Francal, em São Paulo/SP, e SICC e Zero Grau, em Gramado/
RS. O principal objetivo da ação é promover o Brasil como um dos principais produtores de calçados do 
mundo, apresentando a esses jornalistas não somente o potencial da indústria calçadista do País e toda 
a diversidade da sua produção, mas também proporcionar aos convidados uma experiência rica em 
elementos únicos da cultura brasileira.
 
Nas quatro feiras vieram como convidados do Projeto Imagem 14 jornalistas de cinco  diferentes países 
(Argentina, Colômbia, Espanha, Itália e França).

PAÍS

Argentina

Argentina

Colômbia

Colômbia

Espanha

Espanha

Itália

Itália

Itália

França

França

VEÍCULO

Serma

CueroAmerica

Style America

Diario de la Republica

Global Fashion

Prensa Tecnica

Moda Pelle

Fotoshoe

Arsutoria

Shoe Intelligence

Chausser

JORNALISTA

Aldo Horacio Delfino Cuel

Maurício Herzovitch

Andres Rodriguez Barreto

Camilo Gallo

Maite Ruiz Atela

Jennifer Yep e Mario Luzon

Jose Rivera

Gabriella Laino e Lorenzo Raggi

Elena Marradi e Stefano Migliavacca

Eugenio Di Maria

Jean Pierre Bidegain

FOTOSHOE
ITÁLIA

GLOBAL 
FASHION
ESPANHA

DIARIO DE LA 
REPUBLICA
COLÔMBIA

ARSUTORIA
ITÁLIA

CUEROAMERICA
ARGENTINA



NOVO SITE INSTITUCIONAL ABICALÇADOS

Durante o ano de 2015, a Abicalçados entendeu 

que o seu website deveria mudar. Com foco 

na comunicação com o associado, o canal 

foi reestruturado para apresentar, de forma 

moderna e prática, os projetos, produtos e 

serviços disponibilizados pela entidade. A 

repaginação teve o objetivo de facilitar a 

navegação do usuário e disponibilizar as 

informações ao associado, como notícias, 

informativos e publicações, de maneira clara 

e simples. Outra novidade é que cada um dos 

projetos da Abicalçados conta agora com um 

hotsite próprio, acessível a partir do site da 

entidade, visando comunicar de forma efetiva 

os benefícios e particularidades de cada uma 

das ações e facilitar o download de termos 

de adesão, informativos, periódicos e outros 

documentos. 

A nova plataforma está mais funcional e tem 

como foco principal as empresas calçadistas, 

tanto as associadas como as em prospecção. 

O objetivo é tornar a entidade mais conhecida 

no setor calçadista, não apenas nos aspectos 

referentes à representação política, mas também 

demonstrando claramente todos os benefícios 

que os associados podem obter através da 

parceria. Confira: www.abicalcados.com.br

MÍDIAS SOCIAIS
Na mesma linha de buscar tornar mais próxima a 

comunicação com os públicos de relacionamento 

da Abicalçados, o ano de 2015 também foi marcado 

pela revisão da estratégia de comunicação da 

entidade nas redes sociais. Ao longo do período, 

diversas mudanças na apresentação e abordagem 

dos conteúdos apresentados na fan page da 

Abicalçados no Facebook buscaram levar informação 

clara e relevante aos associados e parceiros que 

acompanham a entidade por meio desse canal.

5.275 CURTIDAS NAS POSTAGENS

137.724 VISUALIZAÇÕES DOS VÍDEOS

2.671.698 PESSOAS ALCANÇADAS

43.095 AÇÕES DE ENGAJAMENTO

1.966 NOVOS FÃS

Destaque aos produtos e serviços 
oferecidos pela Abicalçados e Brazilian 
Footwear; 

Layout moderno;

Navegação facilitada; 

Download de arquivos, como informativos, 
publicações e termos de adesão; 

Hotsite próprio para cada um dos projetos 
da entidade, com apresentação do conceito, 
critérios de participação, notícias e conteúdo 
multimídia de cada uma das ações; 

Calendário de ações e eventos do setor.
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CALENDÁRIO DE AÇÕES 2016
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JANEIRO
10 a 13 de janeiro 

Couromoda - Brasil 
Projeto Comprador VIP  

Projeto Imagem 
Talk Shoe

16 a 19 de janeiro  
Expo Riva Schuh – Itália 

Export Thinking

FEVEREIRO
1º de fevereiro  

Photocall – Colômbia

2 a 4 de fevereiro 
IFLS – Colômbia 
Export Thinking 

9 de fevereiro 
Photocall – Alemanha

10 a 12 de fevereiro 
GDS – Alemanha 
Export Thinking

14 a 17 de fevereiro 
theMicam – Itália 
Export Thinking 

16 a 18 de fevereiro 
FN Platform - EUA 

Export Thinking

MARÇO
16 a 18 de março 

CHIC – China 
Missão Comercial

ABRIL
15 a 17 de abril 

Calçado da Fama

24 a 29 de abril 
Fashion Trip

28 de abril 
Prêmio Direções

Data a definir 
Workshop Exportação  

como Estratégia e  
Escolha de Mercados

MAIO
23 a 25 de maio 

SICC – Brasil 
Projeto Comprador VIP 

Projeto Imagem

Data a definir 
Workshop Análise de  

Cenários

Data a definir 
Workshop Media Training
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JUNHO
5 a 8 de junho 

Missão Comercial  
Rússia

6 de junho 
Photocall – Rússia

11 a 14 de junho  
Expo Riva Schuh Itália 

Export Thinking

26 a 29 de junho 
Francal – Brasil 

Projeto Comprador VIP 
Projeto Imagem 

Talk Shoe

Data a definir 
Lançamento dos desafios  

Moda Co

JULHO
25 de julho 

Photocall – Alemanha

26 a 28 de julho 
GDS – Alemanha 
Export Thinking

26 a 28 de julho 
Colombiamoda – Colômbia 

Pop Up Showroom

Data a definir 
Seminário Nacional da  

Indústria de Calçado (SNIC)

AGOSTO
1º de agosto 

Photocall – Colômbia

2 a 4 de agosto 
IFLS – Colômbia 
Export Thinking 

15 a 17 de agosto 
FN Platform – EUA 

Export Thinking 

SETEMBRO
3 a 6 de setembro 
theMicam – Itália 
Export Thinking 

Data a definir 
Maratona Mude

OUTUBRO
Data a definir 
CHIC – China 

Missão Comercial

Data a definir 
Fashion Bloggers

NOVEMBRO
21 a 23 de novembro 

Zero Grau – Brasil 
Projeto Comprador VIP 

Projeto Imagem

Data a definir 
Workshop Análise de  

Cenários
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Acesse e saiba mais:

ABICALCADOS.COM.BR

PLANTAR 
UNIÃO PARA 
COLHER BONS 
RESULTADOS.
A Abicalçados existe para fortalecer as empresas e o setor calçadista 

brasileiro. E é com foco no sucesso de cada um dos seus associados 

que a entidade planeja e executa projetos para o sucesso do setor.

Se sua empresa ainda não faz parte, associe-se e aproveite todos os 

benefícios você também.

Abicalçados, comprometida com o crescimento do setor desde 1983.
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