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Há mais de três décadas representando a indústria nacional  de calçados, a Abicalçados une os 
pleitos e esforços em prol do desenvolvimento de um segmento de quase oito mil indústrias que 
geram, diretamente, 300 mil postos de trabalho. 

Fundada em abril de 1983, a Abicalçados nasceu sob o nome da Adical, associação que representava 
a indústria do Rio Grande do Sul, na época a maior produtora de calçados do País. Sete anos mais 
tarde, a entidade se tornaria nacional e reuniria um setor com características bastante distintas, 
mas com uma ambição em comum: tornar o Brasil um grande player internacional do segmento. 

Sempre buscando a união do setor calçadista, através da colaboratividade, a entidade trabalha 
sobre os pilares da Representação do Setor, levando pleitos importantes para os governos 
Federal e estaduais; Defesa Comercial, apoiando ações que visem garantir um comércio leal aqui 
e no exterior; geração de Informação de Mercado, trabalhando para o fornecimento de dados e 
estudos para a tomada de decisões e estratégias empresariais; Capacitação e Desenvolvimento, 
com a promoção de eventos que beneficiem o crescimento da atividade; Promoção Comercial, 
viabilizando a participação de marcas nacionais em plataformas comerciais internacionais e 
eventos de negócios com compradores estrangeiros; e Promoção de Imagem, fortalecendo o 
Made in Brazil aqui e além-fronteiras.

Neste trabalho, a Abicalçados conta, desde o ano 2000, com o apoio fundamental do Brazilian 
Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Neste relatório, o leitor ficará ciente de tudo o que a Abicalçados realizou no ano de 2016 para o 
desenvolvimento do segmento. 

QUEM SOMOS
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NORTEADORES ESTRATÉGICOS

NEGÓCIO: 
representação institucional, defesa comercial, desenvolvimento da competitividade e promoção da excelên-
cia do setor calçadista brasileiro;
 
MISSÃO: 
representar, defender, desenvolver e promover o setor calçadista brasileiro, com respeito, excelência e re-
sultados;
 
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.
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ABICALÇADOS EM NÚMEROS

Estados com 
empresas associadas
BA, CE, DF, ES, MG, PB, 
PR, RJ, RS, SC E SP

As empresas 
associadas respondem 
POR 70% DA PRODUÇÃO 
nacional de calçados

41 NOVAS ASSOCIAÇÕES 
em 2016

1,1 MIL
interações com empresas

157 associados

Divisão por porte
19% MICRO
20% PEQUENAS
37% MÉDIAS
24% GRANDES
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O SETOR EM NÚMEROS

Mais de 
150 PAÍSES
compraram 
calçados do Brasil

Exportou 
126 MILHÕES  
de pares

O principal importador de 
calçados brasileiros são os 
ESTADOS UNIDOS, 
seguido pela Argentina, 
França e Paraguai

Produziu 
944 MILHÕES 
de pares

Gerou 
US$ 999 MILHÕES 
com as exportações

O parque calçadista brasileiro é 
formado por cerca de 
7,7 MIL EMPRESAS  
e gera diretamente mais 
300 MIL POSTOS DE TRABALHO
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO

ABICALÇADOS E O CALÇADO NACIONAL

Era abril de 1983 e os empresários calçadistas gaúchos, bastante fortalecidos, especialmente pelo boom das exporta-
ções, precisavam criar uma entidade que unisse os seus interesses e buscasse melhores condições de competitividade 
para o setor. Nasceu, assim, a Associação das Indústrias de Calçados do Rio Grande do Sul (Adical), entidade que repre-
sentava as indústrias de calçados sediadas no Estado, naquela época o único polo forte do setor no Brasil.
 
Sete anos mais tarde, em 1990, a indústria já havia se desenvolvido pelos quatro cantos do país, com polos impor-
tantes nascendo no Nordeste e Sudeste do Brasil. Surgia aí, a necessidade de uma associação forte e combativa que 
pudesse representar os anseios dos calçadistas brasileiros na sua totalidade. Aí então a Adical torna-se a Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Mesmo continuando sediada no Rio Grande do Sul, em Novo 
Hamburgo, agora a entidade ganhava um caráter nacional.

A partir do ano 2000 acontece um grande salto para a entidade que, com apoio da recém criada Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), uma agência do Governo Federal, cria o programa de inter-
nacionalização do calçado brasileiro que mais tarde se chamaria Brazilian Footwear. Por meio dele, conseguimos inserir, 
definitivamente, o calçado brasileiro de marca Made in Brazil no cenário internacional através de ações de promoção 
comercial (feiras, missões etc) e promoção de imagem (trazendo jornalistas estrangeiros para conhecer o calçado 
verde-amarelo, entre outras ações). Graças a ele, hoje o nosso produto é objeto de desejo em mais de 150 países. 

Ao longo desses 34 anos foram muitas as conquistas para os calçadistas brasileiros, um parque fabril de extrema 
relevância para a economia brasileira que gera mais de 300 mil empregos diretos em dez estados da Federação. 

Atuando fortemente na representação política do setor, junto a governos estaduais e Governo Federal, a entidade 
sempre pautou – e pauta – a sua atuação no sentido da busca constante por melhores condições de competitivida-
de para o setor, tanto aqui quanto além-fronteiras. Agora precisamos de você, empresário calçadista, para tornar o 
setor ainda mais forte e representativo. 

Venha conosco!

Rosnei da Silva
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE-EXECUTIVO

DE PORTAS ABERTAS PARA O SETOR

A Equipe Abicalçados tem o grande prazer de apresentar o Relatório Anual da Entidade, em razão 
do que consideramos um ano de intensa atividade e de concretos resultados. Prosseguimos 
orientados nos quatro pilares que norteiam nossas ações: a representação institucional, o 
desenvolvimento da competitividade, a promoção comercial e a defesa comercial. E um indicador 
de que os resultados foram relevantes é o aumento em 15% do número de empresas associadas.

As atividades e resultados estão detalhados neste relatório e o grande destaque é o lançamento 
e início das atividades do Programa Future Footwear. Criado com o propósito de aumentar a 
competitividade do produto, buscando disseminar junto ao setor coureiro-calçadista os conceitos 
de manufatura avançada, o Programa congrega  as entidades nacionais representantes da cadeia 
produtiva do calçado. Assim, em expressiva demonstração de coesão, são coautores desta ação a 
Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), 
a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, 
Calçados e Afins (Abrameq) e o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB).

Mais do que uma informação à Sociedade e uma prestação de contas, este Relatório tem a 
finalidade de conclamar novos parceiros a se incorporar neste esforço de desenvolvimento da 
indústria, na sua determinação de qualificação, crescimento e geração de emprego e renda.

Junte-se a nós!

Heitor Klein
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A 33ª edição da 
IFLS, na Colômbia, 

conta com 28 
marcas brasileiras 

participantes. 
Negócios 

alinhavados 
chegam a US$ 18 

milhões. 

As 25 marcas 
brasileiras apoiadas 

pelo Brazilian 
Footwear na GDS, 

na Alemanha, geram 
expectativa de US$ 

11,8 milhões em 
vendas. 

A theMicam, 
na Itália, tem 

69 marcas 
brasileiras. 
Negócios 

alinhavados 
chegam a US$ 
25,6 milhões. 

Trinta e três marcas brasileiras 
participam da FN Platform, 

nos Estados Unidos. Negócios 
alinhavados chegam a US$ 7 milhões.

DESTAQUES 2016

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Abicalçados tem 
participação na 

Couromoda com o Projeto 
Comprador VIP, o Projeto 

Imagem e o Talk Shoe. 

SICC, feira calçadista de Gramado/
RS,  tem compradores do Grupo 

Falabella (Argentina) trazidos pelo 
Brazilian Footwear por meio do 

Projeto Comprador VIP.

Sob o tema Comunicação na Era do 
Instantâneo, Abicalçados realiza 20ª edição 
do SNIC, na Unisinos, em São Leopoldo/RS.

Brazilian Footwear 
promove missão comercial 

à China, onde apoia a 
participação de 11 marcas 

na CHIC, em Xangai.  

SOLA é 
apresentado na 

prática, como parte 
da Fábrica Modelo, 

durante a Fimec

Abicalçados entrega o 4º Prêmio 
Direções. Evento acontece no Espaço 

TAO, em Novo Hamburgo/RS. Na 
oportunidade também é empossado o 

novo Conselho Deliberativo da entidade.

A Abicalçados ingressou com a 
ADIN, momento em que foi proferido 
despacho pelo Relator, concedendo a 
liminar para suspender os efeitos da 
Lei 16.222/2015 do Município de São 
Paulo até o julgamento final da ação.

A Expo Riva Schuh, na Itália, 
gera US$ 26 milhões em 

negócios alinhavados para 
as 23 marcas apoiadas pelo 

Brazilian Footwear. 

Acontece a 48ª edição da Francal. 
Abicalçados participa da mostra com 
o Projeto Comprador VIP, o Projeto 

Imagem e Talk Shoe. 

Abicalçados apresenta 
novo site institucional.

Expo Riva 
Schuh, na 
Itália, tem 
28 marcas 
apoiadas 

pelo Brazilian 
Footwear. Feira 
tem previsão 

de US$ 19 
milhões para 
expositores 
brasileiros. 

Renovado o direito 
antidumping 

aplicado contra 
o calçado chinês. 

Sobretaxa 
passa a ser de 
US$ 10,22 por 

calçado importado 
da China. Medida 
tem validade de 

cinco anos. 
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JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Abicalçados, em parceria com 
entidades setoriais, lança o 

programa Future Footwear, que 
tem como objetivo aumentar 
a competitividade do setor de 

calçados.

Sob mentoria do estilista 
Dudu Bertholini,  a 

Maratona MUDE celebra 
o design brasileiro no 

BarraShoppingSul, em Porto 
Alegre/RS. 

No dia 16 de dezembro é 
anunciada a renovação do 

programa Brazilian Footwear 
para o biênio 2017-2018

Brazilian Footwear 
promove 

participação de 12 
marcas brasileiras 
na feira chinesa 

CHIC.

Votação unânime confirmou a liminar e julgou 
inconstitucional a lei que vetava a produção 
e a comercialização de artigos de vestuário 
confeccionados com couro animal, criados 

exclusivamente para a extração e utilização de 
pele, levando em consideração os pedidos na 

ADIN ajuizada pela Abicalçados.

Moda Co, evento de cocriação desenvolvido pela 
Abicalçados e Apex-Brasil, premia designers que 

trouxeram as soluções mais criativas para as 
marcas participantes: Grendene Kids, Zaxy, Werner, 

Usthemp, Perlatto e Plugt. 

FN Platform, feira 
realizada nos 

Estados Unidos, 
gera uma previsão 
de US$ 6,8 milhões 

em negócios 
alinhavados. A 

participação de 30 
marcas brasileiras 
é viabilizada por 
meio do Brazilian 

Footwear.

Brazilian Footwear 
promove a 

participação de 
30 marcas de 
calçados nas 

feiras colombianas 
Colombiamoda 

e IFLS. Negócios 
alinhavados em 

ambas chegam a US$ 
11 milhões. 

A participação de 63 
marcas brasileiras 

na feira italiana 
theMicam gera 
expectativas de 

US$ 43 milhões em 
vendas. 

A Zero Grau, feira 
de calçados e 

acessórios realizada 
em Gramado/RS, 
sedia mais uma 

edição do Projeto 
Comprador VIP, que 
nesta edição trouxe 

compradores da 
Km Trading, dos 
Emirados Árabes 

Unidos. 

Representantes 
da Abicalçados 
participam de 
audiência com 

o Presidente da 
República Michel 

Temer, em Brasília/DF. 

A feira alemã GDS 
gera expectativas de 
US$ 25 milhões em 

negócios alinhavados. 
A participação das 

22 marcas brasileiras 
é promovida pelo 

Brazilian Footwear. 

Abicalçados lança o Relatório 
Setorial da Indústria de Calçados 

Brasil 2016.

No dia 18 de novembro, 
Abicalçados entrega o prêmio 
do FF Enterprise, na sede da 

entidade. 
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A luta pelo desenvolvimento da competitividade do setor calçadista 
tem na imprensa nacional uma aliada importante. Ao longo do ano, 
de forma espontânea, a entidade incluiu seus pleitos nos principais 
veículos de comunicação do Brasil, gerando mais de R$ 12,5 milhões 
em mídia espontânea em mais de duas mil citações. Os números são 
maiores tanto em valor gerado (23%) quanto em citações (11%) na 

relação com o ano de 2015. A média mensal ficou em 151 citações e 
mais de R$ 1 milhão em mídia espontânea ao longo de 2016. O mês 
com melhor resultado foi janeiro, quando a entidade alcançou R$ 3,8 
milhões em em geração de mídia espontânea. 

Confira algumas das principais veiculações:

Jornal NH
20/10/2016

Estado de SP
13/09/2016

Folha de SP
02/02/2016

Jornal Exclusivo
05/09/2016

ABICALÇADOS NA MÍDIA

%HermesFileInfo:B-7:20160913:

O ESTADO DE S. PAULO TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2016 Economia B7

ESTA MARCA USA CÓDIGO
DE BARRAS DESDE QUANDO

CAMISETA E JEANS NEM ERAM
TÃO BÁSICOS ASSIM.

Fale com a GS1 Brasil.
A gente ajuda você
a construir o nome da sua
marca, letra por letra.
Acesse gs1br.org ou ligue
para (11) 3068-6229.

CÓDIGO DE BARRAS É GS1 BRASIL.
DESDE A ORIGEM, IDENTIFICANDO TUDO
O QUE CHEGA À CASA DO CONSUMIDOR.

Toda grande marca começa pelo básico. Como, por exemplo, ter um código de barras que garante
a qualidade do produto. É isso que assegura a GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação,
a organização responsável pela atribuição do código de barras que possibilita rastreabilidade
de mercadoria, conquista de novos mercados, redução de custos e maior eficiência de processos,
além de diversas outras soluções para a automação de empresas de todos os tamanhos e segmentos.

Montadoras mantêm 
plano de elevar exportação 

Eduardo Laguna / SÃO PAULO

O câmbio mais competitivo e 
a busca por mercados no exte-
rior para escoar parte da pro-
dução  não  consumida  pela  
economia  doméstica  em  re-
cessão produziram um cresci-
mento de 12% no número de 
empresas exportadoras  nes-
te ano.  Agora,  no entanto, o 
real mais valorizado  desafia 
esses  novos  participantes  a  
se manterem no jogo.

Das 19,4 mil companhias que 
embarcaram produtos ao exte-
rior nos últimos oito meses, 2,1 
mil não exploravam rotas inter-
nacionais até um ano atrás, se-
gundo balanço do Ministério da 
Indústria,  Comércio Exterior  e 
Serviços (MDIC). Na maioria, os 
novos exportadores são empre-
sas pequenas – cujos embarques, 

desde janeiro, não chegam a US$ 
1 milhão – que viram a oportuni-
dade  de  despachar  ao  exterior  
produtos  encalhados  em  esto-
que quando o dólar deu competi-
tividade à produção nacional ao 
engatar trajetória de valorização 
a partir de julho de 2015.

Dos mais de R$ 4,00 do início 
do ano, o dólar ficou mais bara-
to no embalo da melhora de hu-
mor do mercado com a troca de 
governo. Na média, o valor da 
moeda em agosto (R$ 3,21) foi o 
mais baixo dos últimos 14 me-
ses,  aproximando-se  do  pata-
mar em que, para algumas em-
presas, as exportações deixam 
de ser competitivas e rentáveis.

Heitor  Klein,  presidente  da  
Abicalçados,  entidade  que  re-
presenta  a  indústria  de  calça-
dos, diz que, com o dólar ron-
dando a casa de R$ 3,20, a maio-
ria  dos  associados  não  conse-
gue mais formar preços para bri-
gar com a concorrência asiáti-
ca. Estados Unidos, França e a 
vizinha Argentina são os princi-
pais destinos do setor, que no 
ano passado exportou US$ 960 
milhões, mas chegou a embar-
car US$ 1,5 bilhão em 2010.

“No início do ano, havia con-
fiança de que o câmbio se aco-

modaria em R$ 3,60 e as empre-
sas  posicionaram  preços  com  
base nessa taxa. Agora, há uma 
dificuldade  grande  para  elas  
honrarem  negócios  fechados  
durante feiras realizadas na Eu-
ropa em julho”, lamenta Klein. 
“A tendência é que passem a ex-
portar menos porque ninguém 
quer vender com prejuízo.”

O dólar recuou a um patamar 
“perigoso”,segundo  Fernando  
Pimentel,  diretor-superinten-

dente da Abit, entidade que abri-
ga as empresas da indústria têx-
til nacional. “Essas idas e vindas 
do câmbio são deletérias  para  
se  criar  compromissos  com  o  
mercado  mundial.”  Segundo  
ele, todos os mercados ficaram 
mais difíceis, mas a tendência é 
de que as empresas deixem, pri-
meiro, aqueles destinos que de-
mandam maior investimento.

Sem ter um câmbio que ajude 
a aliviar custos de produção em 

moeda forte, empresas que in-
vestiram em automação indus-
trial têm mais condições de se-
guirem vivas na competição in-
ternacional do que aquelas que 
dependem de mão de obra in-
tensiva, como ocorre, nas indús-
trias têxtil e de calçados.

As grandes empresas tendem 
a se dar melhor do que as peque-
nas, as primeiras a deixar as ex-
portações quando o real entra 
em trajetória firme de aprecia-

ção, segundo Pimentel.
Produtos  com  elevado  por-

centual  de  conteúdo importa-
do conseguem, em maior ou me-
nor  grau,  equilibrar  perdas.  
Montadoras de carros, assim co-
mo fabricantes de eletrônicos e 
de produtos de alta tecnologia, 
como a  Embraer,  fazem  parte 
de um grupo onde insumos im-
portados representam uma es-
pécie de hedge (proteção) natu-
ral aos choques cambiais.

Mudança no câmbio desafia exportador

As  fabricantes  de  automóveis  
Volkswagen  e  a  Fiat,  além  da  
MAN,  montadora  de  cami-
nhões, e a CNH Industrial, que 
produz tratores e também cami-
nhões, relatam não terem alte-
rado planos de ampliar as expor-
tações, entrando até em novos 
mercados, depois que o dólar in-
verteu a curva de valorização so-

bre o real. “O dólar é uma variá-
vel incontrolável. Então, procu-
ramos depender menos do que 
não  podemos  controlar”,  afir-
ma Roberto Cortes, presidente 
da MAN, onde a meta é, em três 
anos,  aumentar  de  15%  para  
mais de 30% a parcela da produ-
ção dedicada a mercados inter-
nacionais.

Na  mesma  linha,  Francesco  
Abbruzzezi,  diretor  de  opera-
ções comerciais da Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA), diz que 
reavaliações nas estratégias de 
exportação vão depender mais 
da trajetória do câmbio no mé-
dio e longo prazo.

Representante de uma indús-
tria  que  está  aumentando  o  
quanto pode as exportações pa-
ra diminuir a ainda acentuada 
ociosidade das fábricas, a Anfa-
vea,  associação  das  montado-
ras, considera que o setor tem 
condições de competir no exte-

rior mesmo se o dólar voltar pa-
ra R$ 3,10. Por outro lado, a Abi-
maq, associação que abriga os 
fabricantes de máquinas e equi-
pamentos, avalia que o impacto 
negativo já se nota na queda de 
13%  das  exportações  do  setor  
de junho para julho.

Câmbio  ideal.  Na  Fundação  
Getulio Vargas (FGV), um nú-
cleo de estudos coordenado pe-
lo professor Nelson Marconi se 
debruçou sobre o tema e consta-
tou que o dólar teria que valer 
R$ 3,67 para que as exportações 

da indústria de transformação 
do Brasil tivessem a mesma ren-
tabilidade  obtida  por  concor-
rentes  do  exterior.  “Esse  é  o  
câmbio que permitiria compen-
sar a diferença de custo de traba-

lho em relação a outros países’, 
afirma Marconi.

Outra pesquisa, feita pelo Bra-
desco a partir das repostas de 
aproximadamente 4 mil empre-
sas, coloca em R$ 3,61 a taxa de 
câmbio que, na média, permiti-
ria uma competitividade míni-
ma em 21 setores da economia 
brasileira.  A  resposta  sobre  
qual patamar de câmbio viabili-
za as exportações varia, não ape-
nas  de  um  setor  a  outro,  mas  
também entre as empresas que 
participam de um mesmo seg-
mento. / E.L.

l Moeda

Neste ano, número de empresas exportadoras cresceu 12%, mas valorização do real em relação ao dólar torna competição mais difícil

l Patamar 
Pesquisa do Bradesco com 4 mil 
empresas coloca em R$ 3,61 a 
taxa de câmbio que, na média, 
permitiria uma competitividade 
mínima em 21 setores da econo-
mia brasileira 

● Evolução do dólar
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“A tendência é que (as 
empresas) passem a 
exportar menos porque 
ninguém quer vender com 
prejuízo”
Heitor Klein
PRESIDENTE DA ABICALÇADOS

Cotação. Dólar em agosto foi o menor dos últimos 14 meses
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HORADO CAFÉ

Na gaúcha Calçados Bi-
bi, o corte de vagas foi evi-
tado com a revisão de pro-
cessos. “Olhamos da por-
teiraparadentro.Cortamos
algunscustos,melhoramos
métodosdeprodução”,diz
Marlin Kohlrausch, presi-
dente da empresa.
Amarcaplanejaabriraté

26 lojas neste ano, de fran-
quias a unidades próprias,
sobretudo nas regiões Sul
eNordeste, eaempresade-
ve crescer 7% em fatura-
mento, contra alta de 5%
no ano anterior.
“A procura por novos

franqueados tem, de fato,
sido umpoucomenor nes-
te ano em relação a anos
anteriores. Mas a gente já
passoupor tantascrisespa-
recidas com essa, não
adianta lamentar.”

A empresa espera agora
aumentar o volume de ex-
portações à Argentina, be-
neficiada pela nova políti-
ca de “boa vizinhança” do
governo do presidente
Mauricio Macri, eleito no
fim do ano passado.
Atualmente, cerca de

27%daproduçãoda calça-
dista vão para o mercado
internacional, e 10% do
que é exportado têm a Ar-
gentina como destino.

1.500
é o número de funcionários
nas fábricas da Calçados Bibi
—uma no Rio Grande do Sul
e outra na Bahia

R$ 500 MIL
é o investimentomínimo
estimado para abrir uma
franquia damarca

SEM PASSO EM FALSO

Setor calçadista perde cerca de 70
vagas formais de trabalho por dia
Mesmo com o início de re-

tomada nas exportações, as
fabricantes de calçados per-
deram25mil postosde traba-
lho em 2015. Um ano antes,
elasempregavam309milpes-
soas, número que caiu 8%.
NoRioGrande do Sul, que

representa 37,7% da mão de
obracontratadapelosegmen-
to, a retração foi de 6,6% em
relação a 2014. Em São Pau-
lo (15%dasvagas),abaixa foi
aindamaior: ficouem14,8%,
pelos dados do Caged.
“Por ser mais focada na

produçãoparaopúblicomas-
culino,a indústriapaulistase
comporta demaneiramenos
dinâmica”, explica Heitor
Klein, presidente da Abical-
çados (entidade do setor).
“A gente via empresas

grandes darem férias coleti-
vasnofimdenovembro.Mui-
tas terminaram o ano sem
produzir”, lembra Giuliano
Spinelli Gera, da PG4, do po-
lo calçadista de Franca (SP).
“A expectativa é queneste

primeiro trimestreagente re-
contratepartedesses funcio-
náriosperdidos”,diz JoséBri-

O reajuste de 12,4% em ta-
rifas de embarque, conexão,
pouso e permanência deter-
minadopelaAnac, aagência
deaviaçãocivil, chegaemum
momento “desastroso”, se-
gundo Eduardo Sanovicz,
presidente da Abear, a asso-
ciação das aéreas.
“Mesmo que seja um rea-

juste programado, isso é da-
noso nesse momento de cri-
se, a mais grave da aviação
civil desde 2002.”
Onovocustodoembarque

será pago pelos passageiros.
Aqueleque incidenasopera-
ção das empresas deve che-
gar ao cliente demaneira in-
direta, diz o executivo. “Nós
não estamos absorvendo
mais nenhum aumento.”
Osnovosvalorespassama

vigorar em 30 dias.
A resposta das empresas

ao cenário será cortar voos.
Será uma queda de cerca de
7%naoferta,dizoexecutivo.
A demanda por aviação civil
cai desde abril do anopassa-
do, afirma Sanovicz.
A Abear pressiona a Anac

paraqueaentidade reveja ta-
rifasdeaeroportosconcessio-
nados. São taxasquenãosão
regulamentadasequeasem-
presas consideramabusivas.

embArque
TurbulenTo

A porcentagem dos inves-
timentos de fundos de pen-
sãodoBrasil emativosnoex-
terior aumentou 0,14 ponto
percentual no anopassado e
chegou a R$ 1,8 bilhão.
As informaçõessãodaPre-

vic, a agência responsável
por regulamentar o setor.
São 85 os fundos que pos-

suem investimento fora.
O Valia, dos funcionários

da Vale, tem 5% de seus re-
cursos em renda variável no
exterior.Noanopassado,por
contadadesvalorizaçãocam-
bial, o rendimento desse
montante foi de 51%, afirma

Mauricio Wanderley, diretor
de finanças da entidade.
Para os fundos é interes-

sante investir fora porque
“traz uma proteção natural,
especialmente quandoos ju-
ros foremreduzidos”, afirma
Wanderley, que também é
presidentedaAbratt,associa-
ção das entidades de previ-
dência complementar.
AFuncesp,defuncionários

da Cesp, tem 2% de seus re-
cursosemações foradopaís.
“Tiramos de renda variável
daqui, porque não compen-
sava,eaplicamos lá fora”,diz
o presidente, Jorge Simino.

FunDos pArA ForA

Onúmero de inscritos nas
unidades habitacionais da
PPP (parceria público-priva-
da) do Centro de São Paulo,
cujas obras começaram em
umterrenoda ruaSãoCaeta-
no, já está em quase 20mil.
Há uma semana, a Secre-

taria daHabitaçãodoEstado
abriu um site para candida-
tos à inscrição aos aparta-
mentos que já atingiu cerca
de 480 mil visualizações. A
iniciativaéaprimeiraPPPno
Estado na área.
O projeto prevê 3.683 uni-

dades habitacionais —2.260
unidadesdehabitaçãode in-
teresse social (para famílias
comrendadeatéseissalários
mínimos), e outras 1.423uni-
dades de mercado popular,
comrendaentreseisedezsa-
lários mínimos do Estado.

ponTo CenTrAl

MERCADO ABERTO
MARIA CRISTINA FRIAS cristina.frias1@grupofolha.com.br

d com FELIPE GUTIERREZ, DOUGLAS GAVRAS e TAÍS HIRATA

DE SÃO PAULO

Empresas aéreas vão per-
mitir que os passageiros re-
marquemseusbilhetes devi-
doàgrevedepilotos e comis-
sários queocorrerádas6hàs
8h nesta quarta (3) nos aero-
portosdeCongonhas,Guaru-
lhos,SantosDumont,Galeão,
Viracopos, PortoAlegre, Flo-
rianópolis,Curitiba,Brasília,
Salvador, Recife e Fortaleza.
A recomendaçãodaAbear

(associação de empresas aé-
reas) é que os passageiros
com voos marcados na data
procurem as companhias.
Emseusite,aTAMdizque,

para quem tiver voos domés-
ticos entre as 6h e as 18h ou
voos internacionais entre as

6heas8h, estão liberadasas
taxas de remarcação e dife-
rença de tarifas para que an-
tecipemseus voos ouposter-
guem em até 15 dias, haven-
do disponibilidade.
Na Gol, o aviso é para que

os clientes entrem emconta-
to para verificar a situação
dos voos e os que preferirem
podemoptarpor remarcar as
viagens, semtaxas, ousolici-
tar reembolso integral.
A Azul ainda vai informar

seus procedimentos.
Segundo a Anac (Agência

NacionaldeAviaçãoCivil), as
empresas são responsáveis
por prestar a assistência de-
corrente dos transtornos ge-
rados pela greve, como ali-
mentação, comunicação e

hospedagem.
“Aproximadamente 300

voosserãoafetados,oque re-
presenta cerca de 10%de to-
daamalha”,dizRodrigoSpa-
der, vice-presidente do SNA
(sindicato dos aeronautas).
Segundo o SNA, não deve

havercancelamentos,apenas
atrasos. Não só os voos dos
aeroportos que entrarão em
greve deverão sofrer, mas
também os destinos em se-
quência. Caso nãohaja acor-
do, haverá novas paralisa-
ções nos dias seguintes, in-
clusive durante o Carnaval.
A reivindicaçãodacatego-

riaéumreajustequereponha
a inflação de 1º de dezembro
de 2014 a 1º de dezembro de
2015. (JOANA CUNHA)

Companhias aéreas vãopermitir
remarcar bilhete devido à greve
Cerca de 300 voos serão afetados nesta quarta, estima sindicato

DE SÃO PAULO

O grupo varejista GEP, do-
no das marcas Luigi Bertolli
e Cori, entre outras, e que
opera as lojas da americana
GAPnoBrasil,entroucompe-
dido de recuperação judicial
na 2ª Vara de Falências e Re-
cuperações Judiciais de São
Paulo. As dívidas do grupo
somamR$ 513,254milhões.
O pedido de recuperação

judicial foi protocolado na
sexta-feira (29) pelo escritó-
rioRenatoMangeAdvogados
Associados.
O GEP opera 97 lojas no

país, sendo 46 Luigi Bertolli,
18 Emme, 16 Cori, 10 GAP e 7
Offashion. O grupo possui
1.600 funcionários e, em

2015, o faturamento foi deR$
544milhões.
“Embora o Grupo GEP te-

nhacrescido, emquantidade
de lojas, 10%aoano, emmé-
dia, entre 2008 e 2014, a de-
terioração do cenário ma-
croeconômico em 2015 im-
pactounegativamentenosre-
sultados das empresas”, diz
o documento.
Outra justificativaapresen-

tada no pedido é que a mar-
caamericanaGAP“enfrenta,
atualmente, uma grave crise
mundial,porquenãoseatua-
lizou ao modelo fast fashion
ecometeuerrosconsecutivos
em suas coleções”.
A primeira loja da GAP no

Brasil foi abertaemsetembro
de 2013. (EULINA OLIVEIRA)

Dono da Luigi Bertolli
pede recuperação judicial
Dívida de grupo do qual faz parte a Cori e
que opera a GAPno país chega a R$ 513miDE SÃO PAULO - O Cebrap (Cen-

tro Brasileiro deAnálise e Pla-
nejamento) eaFolha realizam
nesta terça (2) um novo even-
toda sérieDiálogos. Esse ciclo
de conversas, iniciado em no-
vembro, temcomotemaacon-
juntura econômica do Brasil.
O economista Edmar Ba-

cha, um dos formuladores
do Plano Real e codiretor
do InstitutodeEstudos emPo-
lítica Econômica da Casa das
Garças, falará sobre a produ-
tividade do trabalho.
O mediador será Álvaro Fa-

gundes, editor-adjunto de
“Mercado”.
Oevento,das9h30às11h30,

tem entrada gratuita e não é
preciso se inscrever. O local é
oauditóriodoCebrap(ruaMor-
gado de Mateus, 615, Vila Ma-
riana, São Paulo).

DIáLOgOS

Produtividade
do trabalho é tema
de eventonesta 3ª

A GRAMA DO VIZINHO
Fundos de pensão no exterior

85 fundos
aplicam em outros países

R$1,8 bilhão
de recursos

3,05% das carteiras
é o quanto esses fundos
destinam ao estrangeiro

0,26% da soma dos
recursos de todos
os fundos está fora

10% é o limite do patrimô-
nio de um fundo que pode
ser investido fora do país

9,19% émáximo que um
deles têm no estrangeiro
Fonte: Previc

gagão do Couto, do sindica-
to das calçadistas da região.
Além das medidas toma-

daspelaspróprias empresas,
caso não tivesse ocorrido o
movimento de recuperação
das exportações, o total de
desempregados seria mais
dramático, avalia Klein.
“O câmbio começou a ser

sentidoemnovembro, coma

assinaturadosnovos contra-
tos. Sobretudo para quem
tem boa presença na Améri-
caLatina,aexportaçãoéuma
oportunidade de negócios.”
No últimomês de 2015, fo-

ramvendidos 17,6milhõesde
paresdecalçadosaoexterior,
18,8%amais que emdezem-
brode 2014.Noano fechado,
porém, a queda foi de 4,2%.

RETOMAR O RITMO
Exportação brasileira de calçados, em US$ milhões

Fontes: Mdic e Abicalçados

119,6

60

80

100

120

dez.
15

novagomaifevjan.
15

69,072,3

78,1
75,3 74,7

Claudio Belli - 21.abr.09/“Valor”/Folhapress

Marlin Kohlrausch,
presidente da calçadista
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Usiminas e sindicato marcam nova reunião para evitar cortes

AÇ O

Juliana Estigarríbia
Agências
São Paulo
julianae@dci.com.br

�A Usiminas e o Sindicato dos
Metalúrgicos de Santos e Re-
gião devem se reunir mais
uma vez na próxima quin-
ta-feira (14) para negociar as
cerca de quatro mil demissões
na planta de Cubatão (SP)
anunciadas pela empresa.

Segundo o presidente do
sindicato, Florêncio Resende

de Sá, esta será a nona reunião
desde que a Us i m i n a s decidiu
cortar parte do efetivo, em no-
vembro do ano passado.

Ele explica que a siderúrgica
ofereceu apenas a extensão de
benefícios como plano de saú-
de e vale-alimentação por até
seis meses após o desligamen-
to, mas sem reverter qualquer
parcela das demissões.

“Parece que empresa não es-
tá disposta a amenizar, de fato,
as demissões anunciadas”, afir-
mou o dirigente.

Ainda de acordo com Sá, a
adesão ao Programa de Prote-
ção ao Emprego (PPE) não

chegou a ser colocada em dis-
cussão. “As conversas foram
bastante tensas e nem conse-
guimos abordar esse tipo de
alter nativa”, declarou.

Ele acrescenta que a propos-
ta do sindicato é que a Usimi-
nas lance mão de mecanismos
de paradas de produção tem-
porários, como por exemplo,
licença remunerada.

A Usiminas, maior produto-
ra de aços planos do País,
anunciou há dois meses que
irá suspender toda a produção
do setor primário em Cubatão,
incluindo o maior alto-forno
da unidade. Mas no início de

2015 a siderúrgica já havia
anunciado o desligamento do
outro equipamento que com-
põe o complexo industrial.

CSN
O Ministério Público do Traba-
lho no Rio de Janeiro (MPT-RJ)
recomendou à Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN) que
não demita ninguém até con-
cluir a negociação coletiva
com o sindicato representante
de seus empregados.

A empresa recebeu uma no-
tificação diante das notícias de
que poderá paralisar um dos
altos-fornos da Usina Presi-

dente Vargas, em Volta Redon-
da (RJ), e dispensar três mil
funcionários. A siderúrgica e o
Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense estão em um
impasse, com a CSN propondo
redução de direitos que os em-
pregados se recusam a aceitar.

Caso a recomendação não
seja cumprida, o MPT-RJ afir-
ma que tomará as providên-
cias judiciais cabíveis para
proteger o direito dos traba-
lhadores da siderúrgica.

Na notificação, o MPT-RJ re-
comenda que sejam realizadas
o tanto de reuniões necessá-
rias até que haja um acordo
sobre as medidas a serem ado-
tadas para minimizar os im-
pactos de uma eventual de-
missão em massa.

A produção brasileira pode crescer 3,5% neste ano, segundo estimativa do Iemi. A alta deve ser
apoiada em uma retomada das exportações que poderão compensar as fracas vendas internas

Calçadistas reciclam mix tradicional
para estimular encomendas em 2016
BENS DE CONSUMO

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

� A indústria calçadista está
investindo em um mix de pro-
dutos diferenciado para im-
pulsionar as encomendas da
coleção outono-inverno de
2016. A estratégia, aliada às ex-
portações, poderá salvar as
vendas do setor que espera
mais um ano difícil.

A West Coast aposta na re-
novação da linha de sapatê-
nis e nas botas para ganhar
mais encomendas no primei-
ro semestre deste ano. “Id e n -
tificamos uma alta na de-
manda por produtos com
alguma novidade na catego-
ria de sapatênis”, revelou o
gerente de desenvolvimento
de produto da fabricante, Is-
mael Souza.

O desafio da empresa tem
sido desenvolver produtos
para suprir essa busca por
novidades, conta o executivo.

Segundo ele, as botas mas-
culinas são um nicho com
potencial de incremento de
vendas. No último ano, o pro-
duto foi o destaque positivo
na coleção de inverno.

A empresa também tem in-
vestido em diversos tipos de
aplicação e tingimento do
couro. Com o avanço dos cal-
çados sintéticos no mercado
masculino, a empresa obser-
vou a necessidade de renovar
o portfólio para não perder
participação. “A disparada no
preço dessa matéria-prima
em 2015 estimulou a substi-
tuição por insumos sintéticos
nas nossas concorrentes, o
que trouxe produtos com no-
vos estilos às prateleiras”, diz.

Apesar disso, o executivo
descarta substituir o insumo
por alternativas sintéticas.
“Queremos renovar o visual
dos calçados, mas o couro le-
gítimo ainda é o nosso prin-
cipal diferencial para atrair o
consumidor que busca bom
c u s t o - b e n e f í c i o”, acredita.

A Piccadilly também tem
concentrado esforços na di-

quentes. “No último ano, as
calçadistas começaram a fazer
um trabalho de recuperação e
abertura de novos clientes,
agora o resultado dessas ações
vai aparecer”, comenta.

Na opinião de Klein, a des-
valorização do real ao longo de
2015 foi fundamental para re-
duzir a entrada de importados.
Dados preliminares da consul-
toria Ie m i Inteligência de Mer-
cado mostram que, no ano
passado, as importações caí-
ram 6,6% sobre 2014.

Contudo, as exportações
ainda apresentaram um recuo
de 6% na mesma base de com-
paração. Mas de acordo com o
sócio-diretor da Iemi, Marcelo
Prado, as vendas ao exterior
tendem a crescer cada vez
mais com o dólar valorizado.
“Nas duas próximas estações,
podemos vislumbrar uma boa
elevação dos embarques.”

A moeda norte-americana
fechou 2015 com valorização
de 48% ante o real, cotada per-
to de R$ 4. Esse patamar bene-
ficia o produto brasileiro frente
aos concorrentes estrangeiros,
sobretudo os asiáticos que têm
forte presença no País.

Perspec tivas
Se confirmada a recuperação
das exportações de calçados
em 2016, a produção nacional
deve registrar crescimento de
3,5% para 891 milhões de pa-
res, segundo a última estimati-
va divulgada pela Ie m i .

A consultoria projeta alta de
7,0% das exportações para 130
milhões de pares e queda de
15,9% das importações, que
devem recuar para 28,9 mi-
lhões de unidades este ano.

Klein ressalta que o aumen-
to no número de compradores
internacionais em feiras do se-
tor reforça essa estimativa. So-
mente a Couromoda, feira com
os lançamentos da indústria
para a coleção outono-inver-
no, terá 113 importadores este
ano contra 75 de 2015. A feira,
que começou ontem na capital
paulista e vai até o dia 13 de ja-
neiro, vai receber compradores
dos Estados Unidos, Emirados
Árabes e de países da Europa,
Ásia e Américas.

D R E A M ST I M E

Custos com mão de obra devem continuar pressionando fabricantes

-2,5% -1,8% +5,4% -6% -6% -6,6%

FONTE: IEMI

PANORAMA

Desempenho do mercado calçadista brasileiro Em milhões de unidades
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ferenciação do portfólio para a
estação outono-inverno. De
acordo com a diretora comer-
cial da empresa, Ana Clara
Grings, as principais apostas
para os próximos meses são
uma bota repelente a água e
uma linha de calçados com

novos modelos de palmilhas.
“Uma vez que não consegui-

mos visualizar o término das
turbulências [econômicas], o
remédio é buscar alternativas
dentro do atual cenário”, des-
taca a executiva.

A Piccadilly não divulga

perspectivas para o volume de
produção e vendas em 2016,
mas a executiva reconhece que
será difícil repetir o desempe-
nho de anos anteriores no
mercado local.

A alta no preço do couro ano
passado continua desafiando o
setor, mas não é o único custo
das indústrias calçadistas. Sou-
za também destaca que o uso
intensivo de mão de obra é ou-
tro fator de pressão sobre os
custos das empresas.

“A produção calçadista com
couro ainda é um processo
muito manufaturado, não con-
seguimos fugir muito do uso
de mão de obra”, lembra ele.

Na Piccadilly, reduzir os cus-
tos de produção e melhorar a
produtividade continuam sen-
do as alternativas para driblar
o cenário difícil. “[Este ano]
buscaremos melhorar a efi-
ciência, melhores resultados
com menores investimentos,
aperfeiçoamento de equipe e
ajustes de desenvolvimento de
acordo com a real atualidade”,
afirma Ana Clara Grings.

Expor tação
A Piccadilly quer enfrentar o
cenário interno delicado com
investidas no exterior. De acor-
do com Ana Clara, as exporta-
ções responderam por 30% do
faturamento da empresa no
ano passado ante fatia de 27%
de 2014. “Cremos que o cresci-
mento [no volume] de pares se
dará no ano de 2016”, diz ela.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados),
Heitor Klein, a exportação é a
melhor alternativa para o setor
compensar a demanda interna
reduzida. “Como o setor conti-
nua muito afetado pelo cená-
rio macroeconômico domésti-
co, com a demanda reprimida
pelo endividamento das famí-
lias, a solução é se voltar para o
mercado externo”, explica.

O reflexo da desvalorização
do real frente ao dólar nas ne-
gociações no mercado externo,
acredita ele, deve começar a
ser percebido pelos industriais
a partir deste mês, com um au-
mento gradual nos volumes
embarcados nos meses subse-
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A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) aprovou, ontem 
à noite, a renovação do antidum-
ping aos calçados chineses ven-
didos ao Brasil. A medida tra-
mitava há mais de um ano no 
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (Mdic) e tinha prazo até esta 
quinta-feira para ser analisada 
e publicada.

A notícia foi confirmada por 
fontes próximas à Camex e rei-
terada pelo presidente da Frente 
Parlamentar em defesa do setor 
coureiro-calçadista e moveleiro, 
deputado federal Renato Molling 
(PP). Para Molling, “a renovação 
do processo de dumping contra o 
calçado chinês vai garantir a so-
brevivência do setor”.

Uma das principais deman-
das do segmento coureiro-calça-
dista, o dispositivo que estabele-

ce uma sobretaxa a cada par de 
calçado chinês que ingressa em 
território nacional vigorou du-
rante cinco anos, até março de 
2015, tendo sido renovado provi-
soriamente por mais um ano. A 
medida foi criada, ainda de for-
ma provisória, em 2009 e torna-
da definitiva no ano seguinte.

O direito antidumping tem 
como objetivo evitar que as pro-
dutoras nacionais sejam prejudi-
cadas por importações realizadas 
a preços de dumping, prática con-
siderada desleal nos termos de 
comércio em acordos internacio-
nais. “Atualmente, as indústrias 
de calçados empregam mais de 
300 mil trabalhadores. Creio que, 
com essa medida, a indústria ten-
de a crescer”, destacou Molling.

Enquanto a medida esteve 
em vigor, a sobretaxa pratica-
da pelo governo brasileiro sobre 

cada par era de US$ 13,85. Agora, 
segundo o deputado, “cai para 
US$ 10,22, o que não deve preju-
dicar os produtores diante da es-
calada do dólar”.

A Abicalçados confirmou a 
renovação do antiduping, ainda 
que extraoficialmente, mas não 
quis se posicionar até que a Câ-
mara de Comércio Exterior se 
manifeste publicamente. 

Até 2009, antes da adoção 
do antidumping, as importações 
brasileiras de calçados vindos da 
China chegaram a US$ 183,6 mi-
lhões, que correspondiam a mais 
de 70% das importações do pe-
ríodo. Já em 2015, a importação 
não passou de US$ 45,9 milhões, 
uma queda de 75%. 

Em busca de apoio para a re-
novação do direito antidumping, 
lideranças calçadistas estiveram 
em Brasília, nas últimas sema-

INDÚSTRIA

Sobretaxa a calçado chinês é renovada
Câmara de Comércio Exterior deverá se posicionar oficialmente sobre a decisão ainda hoje

Medida antidumping busca evitar prejuízos para fabricantes nacionais
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nas, na tentativa de conquistar o 
apoio de lideranças pela adoção 
do direito. Os representantes do 
setor se reuniram com o minis-
tro do Desenvolvimento Agrário, 
Patrus Ananias, com assessores 

técnicos da Casa Civil e mantive-
ram diálogo com representantes 
dos demais ministérios que com-
põem a Camex (Agricultura, Fa-
zenda, Planejamento, Relações 
Exteriores e Mdic).

O prazo para entrega da de-
claração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2016 começa 
hoje, a partir das 8h, para 28,5 
milhões de contribuintes em 
todo o País. A data final para o 
envio é 29 de abril. Os progra-
mas de preenchimento e trans-
missão podem ser baixados na 
internet (receita.fazenda.gov.br).

O aplicativo m-IRPF 2016 
deve estar disponível a partir 
desta terça-feira para dispositi-
vos com sistema Android (Goo-
gle). A versão iOS já foi enviada 
para a Apple e aguarda autori-
zação da empresa, segundo a 
Receita Federal. Quem perder o 
prazo está sujeito à multa de 1% 
do imposto devido por mês de 
atraso ou de R$ 165,74, prevale-
cendo o maior valor.

TRIBUTOS

Começa entrega 
de declarações 
do IRPF 2016

Duas assembleias, reali-
zadas na manhã e na tarde de 
ontem, selaram um acordo en-
tre os trabalhadores da Gene-
ral Motors (GM) e a direção da 
montadora em Gravataí. Os me-
talúrgicos em atividade na plan-

ta industrial gaúcha aprovaram 
a proposta, mediada pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, que prevê o pagamento 
de R$ 2,7 mil referente à segun-
da parcela do Programa de Par-
ticipação de Resultados (PPR) 
de 2015.

Além disso, a direção da 
empresa se comprometeu em 

Metalúrgicos da General Motors aprovam acordo sobre o PPR
Rafael Vigna
rafael.vigna@jornaldocomercio.com.br

Trabalhadores da montadora realizaram assembleia em Gravataí 
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depositar, na próxima sexta-
-feira, o valor correspondente ao 
adiantamento da primeira par-
cela do 13º salário de 2016.

Agora, conforme explica 
o presidente do sindicato, Val-
cir Ascari, cerca de 6 mil fun-
cionários receberão a segunda 
parcela, que deve integralizar a 
quantia de R$ 10,7 mil para cada 
colaborador da fábrica. O valor 
do primeiro pagamento do PPR 
2015 foi de R$ 8 mil.

Desde o dia 28 de janeiro, 
a categoria reivindica melhores 
condições para a participação 
nos resultados. A pauta gerou 
inclusive a aprovação do esta-
do de greve na primeira semana 
de fevereiro. Mesmo depois do 
acordo, este comunicado oficial, 
que precisa ser feito, no míni-
mo, 48 horas antes da interrup-
ção das atividades, foi mantido 
por 3 mil sistemistas que atuam 
no complexo da GM no Estado.

“Nossa preocupação foi co-
locar mais dinheiro no bolso 

do trabalhador. Os companhei-
ros da fábrica de Gravataí fo-
ram responsáveis pela produção 
do carro mais vendido no Bra-
sil, o Onix, e fizeram por me-
recer o benefício que irão rece-
ber”, comentou.

Inicialmente, o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Gravataí 
pedia R$ 3.657,00. O valor ha-
via sido calculado com base na 
possibilidade de integralização 
de cerca de 80% dos resultados. 
A empresa, por sua vez, ofere-
cia R$ 1,4 mil. O impasse chegou 
ao Tribunal Regional do Traba-
lho, que propôs o acordo em  
R$ 2,7 mil.

Segundo Ascari, a partir 
da semana que vem, a catego-
ria inicia as discussões sobre o 
PPR de 2016. O dirigente sindi-
cal explica que a pretensão dos 
trabalhadores é ampliar os rece-
bimentos ou manter uma faixa 
bastante próxima dos R$ 10,7 
mil recebidos pelos resultados 
obtidos no ano passado.
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Sempre conectada ao mercado, a Abicalçados investe forte em suas mídias sociais com 
o objetivo de compartilhar suas novidades com diferentes públicos nos quatro cantos 
do mundo. Em 2016, foram contabilizados novos seguidores e uma movimentação 
significativa no número de pessoas engajadas nas redes sociais da Abicalçados e do 
Brazilian Footwear. No mercado nacional, a Abicalçados mantém páginas no Facebook, 
Linkedin e Youtube, além do site institucional, que registrou um total de 36 mil visitas,  
com 123,75 mil pageviews em 2016. 

A comunicação no exterior é feita através das diferentes redes sociais do Brazilian Foo-
twear, que buscam alcançar o maior número de seguidores, levando em consideração 
os diferentes públicos e as diferentes nacionalidades. Além das páginas globais de Fa-
cebook, Instagram, Youtube, entre outros, o Programa segue com uma página no Face-
book específica para a Colômbia e com o Weibo na China.  

Mais de 30 mil pessoas impactadas

6,5 mil visualizações de vídeos

MÍDIAS SOCIAIS

/ABICALÇADOS

/ABICALÇADOS

17,5 
mil fãs

Estados com 
maior cresci-
mento de fãs:

RJ, com 319%
SP, com 98%

2,47 
milhões

de pessoas 
alcançadas

76,33 
mil curtidas

1,58 
mil

compartilha-
mentos
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4,4 mil 
visualizações 

de vídeo

/BRAZILIANFOOTWEAR

/BRAZILIANFOOTWEARCO

11,2 mil fãs
747,6 mil pessoas alcançadas

18,3 mil fãs
606,4 mil pessoas alcançadas
7,2 mil ações de engajamento

299 mil 
impressões de 

tweet

150,5 mil
pessoas 

alcançadas

8,3 mil 
engajamentos

60,4 mil 
 impressões de 

publicação

17,8 mil 
seguidores
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R E P R E S E N TA Ç Ã O
D O  S E T O R

A Abicalçados é a porta-voz das empresas do setor 
calçadista e referência junto à mídia nacional e internacional.
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A Abicalçados tem forte atuação na representação política, na defesa dos 
interesses do setor junto ao Governo e no atendimento das demandas 
dos associados com respeito aos objetivos comuns. A instituição 
mantém-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 a Abicalçados ficou na 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.

COALIZAÇÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA (CEB): 
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. A CEB reúne mais de 170 membros interessados em 
influenciar as estratégias brasileiras de integração internacional. 
A Abicalçados participa em consultas técnicas relacionadas às 
negociações internacionais e que contribuem para a definição dos 
interesses comuns do setor privado nos processos de integração 
internacional; formulação da posição do setor privado brasileiro frente 
às negociações internacionais; 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 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. O CB-11 é o comitê técnico atuante 
como um órgão da estrutura da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), responsável pela coordenação e planejamento das 
atividades de normalização do setor calçadista. O propósito é de 
facilitar e adequar as normas para a realidade empresarial. Foram 
publicadas 34 normas em 2016 das 268 que são responsabilidade 
do comitê. Este foi o resultado de mais de trinta encontros de 
trabalhos das comissões que tratam das normas para questões 
de substâncias restritivas, conforto, construção do calçado, entre 
outras. Para 2017, o CB-11 já entregou o plano de atividades, entre 
elas a criação de uma norma para superar os desafios em escala e 
padronização para a etiquetagem - Lei 11.211.

REPRESENTAÇÃO DO SETOR
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A Abicalçados tem, entre suas principais missões, a representação 
e a defesa da indústria calçadista brasileira. Para tanto, mantém um 
contínuo diálogo com os Poderes da República, com o objetivo de 
contribuir para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento 
do setor. A entidade acompanha, com atenção especial, o trabalho no 
Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, cujas decisões geram 
um impacto direto na competitividade das empresas calçadistas e nos 
rumos da economia brasileira.
 
No momento em que o Brasil enfrenta um cenário econômico desafiador, 
o relacionamento institucional entre o setor produtivo e o Poder 
Legislativo e Judiciário ganha ainda mais relevância.
 
Foi pensando nessas premissas que a Abicalçados elaborou a Pauta 
Legislativa da Indústria Calçadista, estudo compilado que elenca as 
principais proposições em tramitação na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, e que faz menção, ainda, acerca de importantes ações 
em julgamento no Supremo Tribunal Federal.

Confira algumas das principais pautas tratadas durante o ano:

REGIME DE COTAS: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 
MENOR-APRENDIZ
A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as empresas com 100 
ou mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com 
pessoas portadoras de deficiência. Também como regime de Cotas, 
instituiu a obrigatoriedade de os estabelecimentos de qualquer natureza 
empregarem e matricularem nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 
15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 
cujas funções demandem formação profissional.

A indústria calçadista, por demandar mão de obra especializada, tem 
tido dificuldades nesse recrutamento e é penalizada pela escassez de 
pessoas dispostas a trabalhar nessa área.

Nesse sentido, ao encontro da problemática enfrentada, apoiamos 
durante o ano de 2016 projetos de lei que almejam a atenuação, mesmo 
que mínima, de tais disposições. Consideram-se, dentre eles, os que 
preveem a criação de uma definição para que sejam eximidas de multa 
as empresas que comprovem ter utilizado todos os meios possíveis 
para contratação de pessoas com deficiência ou aprendizes sem que 
tenham obtido êxito por razões alheias à sua vontade. Da mesma forma, 
que a comprovação possa incluir o contato com programas oficiais de 
colocação de mão de obra, sites e organizações não governamentais que 
atuem na causa da pessoa com deficiência e dos aprendizes, e a oferta 
da vaga por meio de publicações em veículos de mídia local e regional de 
grande circulação.

PAUTA LEGISLATIVA
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PAUTA LEGISLATIVA

REPRESENTANTE COMERCIAL. LEI 4.886/1965
De acordo com a legislação hoje vigente, o representante comercial pode 
discutir as verbas rescisórias referentes a todo período de seu contrato 
de representação autônoma. Esse prazo excessivo tem criado um grave 
ambiente de insegurança jurídica, o que inviabiliza a manutenção dos 
contratos de representação comercial.

O principal intuito durante o ano de 2016 foi o de revisar a legislação 
em vigor no sentido de amenizar a indenização devida ao representante 
pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35 da Lei, de 
forma que o montante continue não sendo inferior a 1/12 (um doze 
avos) do total da retribuição auferida, porém, que seja aplicado apenas 
nos últimos 3 (três) ou 5 (cinco) anos de vigência do contrato, até o 
limite de 2 (dois) anos após sua extinção.

NORMA REGULAMENTADORA Nº 12. SEGURANÇA 
NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Em 2010 a Abicalçados e a Abrameq criaram a 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 que trata do tema no âmbito do Ministério do Trabalho, 
solicitou às mesmas entidades a atualização da Cartilha para que este 
texto fosse ofertado à Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT) para a 
criação de anexo à NR12, específico para aplicação ao setor. Este 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. Em 2016, após novas e necessárias revisões realizadas 
pela CNI em conjunto com Abicalçados e Abrameq, o texto aguarda inclusão 
como próximo item de pauta da CNTT. 

 

TERCEIRIZAÇÃO
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, entre diversas tratativas durante o ano de 2016, continuamos 
monitorando as alterações ocorridas no Projeto de Lei 4330/2004, 
ainda pendente de aprovação no Senado. Porém, acompanhamos com 
maior intensidade, a tramitação do Projeto de Lei 4302/1998 que define 
a inexistência de limites para a terceirização e depende apenas de 
aprovação no Plenário da Câmara dos Deputados.
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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 instituída pela Lei 
Complementar nº 110/2001 e devida pelos empregadores em caso de 
despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento 
sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de 
trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas. Ao 
encontro do acima exposto, durante o ano 2016 apoiamos e monitoramos 
fortemente a extinção desta contribuição social geral através da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 5053, do Recurso Extraordinário nº 
878313 e do Projeto de Lei 550/2015.

Ao encontro do acima exposto, durante o ano 2016 apoiamos e 
monitoramos fortemente a extinção desta Contribuição Social Geral 
através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5053, do Recurso 
Extraordinário nº 878313 e do Projeto de Lei 550/2015.

RECONHECIMENTO PLENO DAS CONVENÇÕES E 
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO
Alterar a redação do art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado 
pelo Decreto-lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a eficácia 
das convenções e acordos coletivos de trabalho, assegurando-lhes o pleno 
reconhecimento ao estabelecer que as normas de natureza trabalhista 
ajustadas desse modo, prevaleçam sobre o disposto em lei, desde que 
não contrariem as normas constitucionais e as normas de higiene, saúde e 

segurança do trabalho. A previsão em lei da prevalência do negociado sobre 
o legislado traz para as negociações coletivas segurança jurídica quanto 
à amplitude temática das cláusulas convencionadas, garantindo a rápida 
adaptação do direito do trabalho à realidade econômica e social. Isto atende 
às múltiplas peculiaridades e diferenças regionais, setoriais e empresariais do 
País e, ainda, às especificidades de cada atividade produtiva, assim como a 
Calçadista. Reconhecer a prevalência das Convenções e Acordos Coletivos, 
observadas as normas constitucionais, estimula o diálogo social e moderniza 
as relações de trabalho. Nesse sentido, em 2016 inserimos na pauta legislativa, 
para acompanhamento e apoio, o Projeto de Lei nº 4193/2012.

REINTEGRA
Regime que devolve, parcial ou integralmente, o resíduo tributário 
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Criado em 
dezembro de 2011, é considerado fundamental para os exportadores 
manterem a competitividade no mercado internacional.

Embora a alíquota de 2% para o ano 2017 já estivesse prevista em Decreto 
de outubro de 2015, a Abicalçados obteve em 2016 a confirmação de 
mantença do Regime e da alíquota prevista, considerada relevante ainda 
que o pleito seja de 5%.  
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REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO 
ESTOQUE (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, quantidades produzidas 
e custos. Obrigatoriedade que englobava, em sua escrituração completa, 
um total de 16 registros. 

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. 

Após anteriores postergações do prazo de entrada em vigor, em 2016 
foi possível que negociássemos a simplificação da exigência, excluindo 
registros que trariam aumento de custos, de burocracia e que 
poderiam por em risco até mesmo o sigilo industrial. Como resultado, 
apenas os registros referentes às posições e movimentações de 
estoque serão exigidos.

Desta forma, a obrigatoriedade que em dezembro de 2015 foi 
prevista para janeiro de 2017 aos estabelecimentos industriais com 
faturamento anual igual ou superior a R$ 300 milhões passa a contar 
com simplificações, visto que exigirá somente dois registros - saldos 
de estoques escriturados nos Registros K200 e K280  - em vez da 
escrituração completa do Bloco K (16 registros).

A escrituração completa, se mantida, será exigida somente a partir de 
1º de janeiro de 2022 aos estabelecimentos industriais calçadistas com 
faturamento anual igual ou superior a R$ 300 milhões .

Para os estabelecimentos industriais com faturamento anual igual ou 
superior a R$ 78 milhões , a exigibilidade, também simplificada com os 
dois registros, será exigida, somente a partir de janeiro de 2018 , e a 
escrituração completa conforme escalonamento a ser definido.

Para os estabelecimentos industriais com faturamento anual abaixo de 
R$ 78 milhões, e para os estabelecimentos equiparados a industrial, a 
exigibilidade, também simplificada, será exigida somente a partir de janeiro 
de 2019  e a escrituração completa conforme escalonamento a ser definido.

Porém, as discussões para as próximas etapas do Bloco K continuarão 
fazendo parte da pauta prioritária da Abicalçados.

ATA CARNET
O ATA Carnet é um documento aduaneiro internacional que permite a 
exportação e a importação temporária de bens e produtos pelo período de 
um ano. É como se fosse o passaporte para bens e produtos em trânsito, 
como, por exemplo, para amostras em feiras e eventos no exterior. O ATA 
Carnet simplifica o processo aduaneiro para dar a agilidade necessária 
nos negócios. São mais de de 70 países que aplicam a solução, evitando 
pagar tributos e descomplicando o trânsito temporário.

A Abicalçados pleiteou a adesão do Brasil junto com as entidades 
empresarias e o MDIC. A regulamentação foi provida pela Receita Federal 
através da Instrução Normativa RFB Nº 1657, de 29 de agosto de 2016.
O documento é emitido pelas federações dos estados ligadas à 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) a um custo pré-determinado.

Saiba mais em www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/ata-carnet/

PAUTA LEGISLATIVA
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CONSELHO CONSULTIVO - ABVTEX

A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), representante das principais redes do 
varejo nacional que comercializam vestuário, bolsas e acessórios de moda, tem atuado 
nos últimos anos para desenvolver a Certificação de Fornecedores ABVTEX na indústria 
calçadista. A iniciativa trabalha a cadeia de fornecedores do varejo em vista do cumprimento 
de aspectos legais e de responsabilidade social.

Com isso, a Abicalçados tem se inserido no diálogo para a evolução do regulamento aplicado 
e discutir as particularidades da cadeia da indústria calçadista a serem consideradas para o 
desenvolvimento sustentável do programa.

Em outubro de 2016 a Abicalçados foi convidada pela diretoria da associação a participar do 
Conselho Consultivo do Programa e, desde então, participa ativamente para se integrar no 
processo, pois entende que a participação da indústria é fundamental para buscar resultados 
que construam uma cadeia mais forte, profissional e competitiva.

A Abicalçados participou do encontro entre o Comitê e a ABVTEX no último mês de dezembro.
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D E F E S A
C O M E R C I A L
A Abicalçados monitora as importações de calçados no Brasil 

a fim de identificar fraudes, elisão fiscal ou triangulação, 
agindo na defesa da competitividade do setor.
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A área de defesa comercial acompanha e moni-
tora as movimentações no âmbito da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC) que envolvam 
acordos, barreiras comerciais e técnicas, pro-
cessos de dumping e salvaguarda que possam 
impactar o setor calçadista. 

A partir de constatações fundamentadas, a equi-
pe da Abicalçados busca os meios cabíveis para 
atuar junto aos órgãos competentes com o fim 
de promover o equilíbrio da concorrência e o 
combate de práticas desleais de mercado no co-
mércio entre os países. As empresas associadas 
são imediatamente comunicadas sobre barreiras 
que possam vir a afetar os negócios, o que per-
mite a possibilidade de uma ação rápida e eficaz. 

É o caso da Argentina, importante mercado das 
exportações brasileiras de calçados, atrás ape-
nas dos Estados Unidos. Graças à intervenção 
das autoridades brasileiras, tanto da Secretaria 
de Comércio Exterior quanto da Embaixada Bra-
sileira em Buenos Aires, logrou-se estabelecer 
um  entendimento para a solução de casos pon-
tuais na liberação de licenças não-automáticas 
de importação.

MONITORAMENTO
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Em março de 2016, foi estendido o direito antidumping contra o calçado 
importado da China. A renovação tem validade de cinco anos, portanto 
até março de 2021. 

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 a indústria nacional seja 
prejudicada por importações realizadas a preços de dumping, prática 
considerada desleal nos termos de comércio em acordos internacionais.

ANTIDUMPING

RETROSPECTIVA

Outubro de 2008: a Abicalçados protocola petição de início de in-
vestigação de dumping nas exportações chinesas de calçados para 
o Brasil. 

Dezembro de 2008: a investigação é iniciada por meio da Circular 
Secex nº 95.

Setembro de 2009: aplicado, por meio da Resolução Camex nº 48, o 
direito antidumping provisório contra o calçado chinês. Com validade 
de seis meses, a medida sobretaxa o produto importado da China em 
US$ 12,47 por par. 

Março de 2010: tendo efeito positivo sobre a indústria brasileira, o 
direito antidumping é renovado em definitivo por cinco anos, agora 
com a alíquota de US$ 13,85 por par importado da China. 

Outubro de 2014: com a chegada do fim do prazo de cinco anos, a 
Abicalçados protocola petição com o objetivo de estender a medida.

Fevereiro de 2015: revisão do direito é iniciada conforme da Circular 
Secex nº 9, publicada em 2 de março de 2015. A investigação tem 
prazo de 12 meses, sendo que neste ínterim o direito segue em voga. 

Setembro de 2015: a Circular Secex nº 61 concluiu, preliminarmen-
te, após a petição protocolada pela Abicalçados, e consoante análise 
precedente, bem como parecer do Decom, que havia indícios de que 
a extinção do direito levaria, muito provavelmente à continuação do 
dumping. Dessa forma, recomendou-se o seguimento da investiga-
ção, sem alteração do direito em vigor.

Março de 2016: a investigação é concluída e o direito prorrogado por 
mais cinco anos, agora com a tarifa de US$ 10,22 aplicada para cada 
par importado da China.
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A S S E S S O R I A
J U R Í D I C A

A Abicalçados conta com uma equipe para o atendimento 
de demandas relacionadas aos temas diversos do Direito, 

análise e monitoramento legislativo.
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O trabalho contínuo de assessoria jurídica con-
templa o monitoramento de informações, de-
fesa de pleitos, esclarecimento e auxílio às dú-
vidas de associados.  A equipe trabalha, ainda, 
demandas jurídicas relacionadas a temas diver-
sos do Direito, bem como a análise da Consti-
tucionalidade de Leis que estejam afetando 
diretamente o setor e a ação necessária para 
coibi-las, através da confecção da peça proces-
sual adequada e o seu devido ajuizamento.

MONITORAMENTO LEGISLATIVO
O monitoramento realizado pela Assessoria 
Jurídica da Abicalçados acompanha a ativi-
dade legislativa, executiva e regulamentar 
em todo Território Nacional no âmbito da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
por meio de suas respectivas publicações 
oficiais. Detecta e acompanha a publicação 
de Leis, Atos Regulamentares editados pe-
los Chefes do Poder Executivo, além de Atos 
Normativos de diversos órgãos relevantes 
relacionados ao setor produtivo.
 
Outro importante foco desse monitoramento é 
o controle da atividade do Congresso Nacional, 
com destaque para as suas funções de elabora-
ção e aprovação de leis em suas duas casas: o 

Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Com 
comprometimento, a área acompanha constan-
temente a atividade legislativa, defendendo e 
impugnando pleitos, de forma a conjecturar ao 
associado a informação antecipada para apoiar 
em tomadas de decisões.

Como resultado do monitoramento legislativo, 
foi desenvolvida em 2016 a Pauta Legislativa 
da Indústria Calçadista, estudo compilado que 
elenca as principais proposições em tramitação 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
e que faz menção acerca de importantes ações 
em julgamento no Supremo Tribunal Federal.
 
INFORME LEGISLATIVO
Por meio do monitoramento legislativo realizado 
diariamente, busca-se antecipar as informações 
jurídicas relevantes em prol da redução de riscos 
futuros e garantia da segurança jurídica para a 
indústria calçadista, possibilitando, inclusive, a 
participação direta de representantes do setor.
 
Para tal, a Abicalçados envia aos seus Associados 
o comunicado Informe Legislativo sempre que 
uma medida impactante é publicada nos Órgãos 
Oficiais e suas imprensas, e a cada passo impor-
tante ocorrido no Congresso, seja ele de tomada 
de decisão ou de participação popular.

O comunicado apresenta as principais normati-
vas publicadas nos Órgãos Oficiais e que impac-
tam direta ou indiretamente os empresários cal-
çadistas. Destaca, ainda, mudanças ocorridas 
na legislação, com o intuito de repassar em pri-
meira mão para os associados as informações 
normativas relevantes.
 
Por ocasião do Informe Legislativo enviado, a 
Abicalçados dispõe atendimento personalizado 
e orientado exclusivo ao seu associado.

ASSESSORIA JURÍDICA
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Tendo como objeto institucional a luta pela defesa dos interesses 
de seus associados, e sendo parte legítima como associação 
representativa de classe, foi que a Abicalçados ingressou com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) em desfavor do artigo 3º 
da Lei 16.222/2015 do Município de São Paulo e com o objetivo de 
declará-lo inconstitucional.
 
De competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por se 
tratar de uma Lei de seu Município, a referida ação tem por objetivo a 
declaração de inconstitucionalidade de partes ou a íntegra de uma Lei, ou 
ato normativo Municipal. Nesse tipo de ação é feita a análise em abstrato 
da norma impugnada, sem avaliar sua aplicação a um caso concreto.
 
Mencionado artigo proibia a comercialização de peças de vestuário, ainda 
que importados, confeccionados com couro animal, criados exclusivamente 
para a extração e utilização de pele (animais exóticos e silvestres, tais 
como jacarés, cobras, chinchilas, raposas, dentre outros), no âmbito do 
Município, não sendo alcançados os produtos confeccionados com peles 
oriundas da produção pecuária em geral.

Como infração pelo seu descumprimento, a Lei previa ainda uma multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo aplicada em dobro no caso 
de reincidência, sem prejuízo da apreensão do produto. De acordo com a 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, artigos 
de vestuário compreenderiam calçados.

Foi pensando no interesse de sua coletividade que a Abicalçados ingressou 

com a Ação em 25/04/2016, momento em que foi proferido despacho 
pelo Relator, o eminente Desembargador Sérgio Rui, concedendo a liminar 
para suspender os efeitos da Lei até o julgamento final da ação. A partir 
de então ficou suspensa a proibição da produção e a comercialização dos 
artigos de vestuário até a decisão final do processo.

Ato contínuo foi a votação unânime, em 05/10/2016, pelo Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou a liminar já 
conquistada pela Abicalçados em 26/04/2016, e julgou inconstitucional a 
Lei que vetava a produção e a comercialização desses artigos, levando em 
consideração os pedidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada 
pela Abicalçados.

Com a decisão publicada em acórdão, passível de recurso apenas no 
âmbito do STF, o artigo 3º da Lei 16.222/2015 passa a não mais ter efeito 
na cidade, mantendo a ordem anterior que já havia suspenso o texto pelo 
mesmo motivo. 

A ação foi julgada procedente, porquanto se verificou a ocorrência de 
extrapolação da limitação fixada pelo artigo 30, inciso I, da Constituição 
Federal, que confere competência legislativa ao Município para assuntos 
de interesse local ou de caráter supletivo da Legislação Federal e Estadual. 

Assim, não pode proibir, de forma ampla e geral, a comercialização do 
produto e interferir em sua produção e consumo, pois via de consequência, 
a proibição de comercialização de artigos de vestuário não encerra matéria 
de predominante interesse local.

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE
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I N T E L I G Ê N C I A
D E  M E R C A D O

A área de Inteligência de Mercado se dedica ao monitoramento, 
coleta, organização, análise e disseminação de informações, 
estudos e pesquisas para apoiar as empresas na tomada de 

decisão e planejamento.
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PORTAL DE INTELIGÊNCIA

Os associados da Abicalçados contam com um 
acesso exclusivo a conteúdos gerados pela 
equipe de Inteligência de Mercado:

Relatório Setorial da Indústria de Calçados 
do Brasil: publicação que apresenta todas as 
informações relevantes sobre a indústria calça-
dista brasileira.

Info Market Shoe: informativo mensal que 
aborda o panorama macroeconômico e setorial.

Sem Fronteiras: relatório mensal com informa-
ção sobre importações e exportações brasileiras 
de calçados.

Indicadores Econômicos: inflação, emprego, 
produção e taxa de câmbio.

Perfis de Mercado: estudo com informações 
detalhadas do potencial de mercado, cenário 
econômico, ambiente de negócios, comércio ex-
terior e oportunidades.

Estudos Estratégicos: o estudo compreende, 
além de uma série de informações coletadas por 
especialistas, uma pesquisa de campo com for-
madores de opinião, consumidores e comprado-
res, a fim de entender claramente o ambiente 
de negócios e as oportunidades para ampliar 
mercado e inserir novas marcas brasileiras

White Papers: estudos de livre acesso.

Associados acessam as informações de forma 
gratuita, com usuário e senha exclusivos. O site 
pode ser acessado pelo www.abicalcados.com.br/
inteligenciademercado

A equipe de Inteligência de Mercado aten-
de, de maneira personalizada, as deman-
das das empresas associadas, bem como 
fornece informações ao Governo, entidades 
de classe, instituições de ensino, pesquisa-
dores, entre outros. O apoio customizado é 
exclusivo aos associados, que contam com 
uma equipe preparada para elaborar rela-
tórios sobre mercados potenciais, perfil de 
consumo, indicadores macroeconômicos, 
sociais e de comércio exterior. A unidade 
também fornece apoio à equipe interna 
no desenvolvimento das suas atividades 
de relacionamento, promoção comercial 
e imagem, elaboração de projetos, assim 
como presidência executiva e conselho de-
liberativo, através da produção, análise e 
compartilhamento de informações.

ASSESSORIA E PRODUTOS

6
perfis de 
mercados 

produzidos

228
pessoas

acompanharam 
o Análise de 

Cenários

1,8
mil acessos 
ao portal

4,8
mil 

visualizações
de página
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ANÁLISE DE CENÁRIOS
É um evento realizado duas vezes ao ano com o propósito de apresentar o cenário macroeconômico 
para o mercado nacional e internacional. Em 2016 o Doutor em Economia Marcos Lélis trouxe à tona 
as questões relacionadas ao impacto econômico mundial frente ao nível de atividade econômica da 
China e Estados Unidos, perspectivas em relação à renda e a conjuntura brasileira com as contas 
públicas, inflação, PIB, ajuste fiscal, câmbio e comércio exterior. O evento foi realizado em parceria 
com a Assintecal e o CICB e contou com a presença de mais de  200 empresários.

BIG DATA SOCIAL
É um estudo desenvolvido para orientar as equipes de marketing e executivos das empresas, 
fazendo uma leitura do comportamento humano na internet e transformando os dados coletados em 
informações de análise. A metodologia utiliza a coleta de dados públicos, mensuráveis e analíticos de 
redes sociais para entender comportamento, classe social, faixa etária, concorrência e marcas.

Como grande benefício da análise de big data social, está a assertividade da informação, já que os dados 
coletados são gerados e publicados de forma espontânea pelos usuários. O estudo é customizado de 
acordo com as necessidades e demandas da empresa e já está disponível aos associados a partir de 2017.

A VISÃO DO ASSOCIADO
A Abicalçados é uma instituição que trabalha em prol do mercado em que atuamos. Utilizamos o 
suporte em várias ações e as informações de inteligência são utilizadas de fato. Contamos muito com 
o apoio na criação de uma marca forte. Sentimo-nos amparados pela Associação, porque atende toda 
a cadeia, do pequeno ao grande. É democrática e enxerga o caminho para a indústria.
Rafael Narciso - Diretor da ÖUS



40RELATÓRIO ANUAL 2016 -  ABICALÇADOS

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) foi destaque no ano de 2016, com um estudo 
detalhado do mercado através de uma consultoria internacional in loco. O estudo 
compreende, além de uma série de informações coletadas por especialistas, uma 
pesquisa de campo com formadores de opinião, consumidores e compradores 
a fim de entender claramente o ambiente de negócios e as oportunidades para 
ampliar mercado e inserir novas marcas brasileiras. Acesse e confira o estudo na 
íntegra no Portal da Inteligência.

ESTUDO ESTRATÉGICO
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

© 2016 Glasgow Consulting Group 

UAE Population Demographics

5

Sources: GCG Research, Business Monitor, World Bank, United Nations

Expatriates comprise over 80% of the UAE population; Male population largely outnumbers female in UAE 
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O ano de 2016 foi escolhido para colocar em 
prática o projeto de produzir de maneira 
independente um relatório de referência para 
o setor em nível nacional e internacional. O 
Relatório Setorial da Indústria de Calçados 
do Brasil é uma produção coordenada pela 
Inteligência de Mercado da Abicalçados com 
o apoio de pesquisadores da Unisinos e 
análises do Doutor em Economia Marcos Lélis. 
O propósito da Abicalçados é disponibilizar ao 
público uma ferramenta valiosa de informações 
fidedignas, com transparência na metodologia 
aplicada para a Pesquisa de Produção e coleta 
de dados de fontes oficiais. A edição é anual, 
de livre acesso e tem alcance abrangente com 
o público: indústria de calçados, componentes 
e curtumes, imprensa nacional e internacional, 
Governo, instituições de ensino, entidades de 
classe, entre outros.

A versão digital está disponível no site oficial da 
Abicalçados - www.abicalcados.com.br.

RELATÓRIO SETORIAL
DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS

Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 201618

3. BRASIL

Em termos de produção regional, o Nordeste se con-
solida como o principal pólo produtor de calçados do 
Brasil. Além disso, entre 2014 e 2015 ocorreu uma que-
da na produção menor nessa região que a observada 
no total do Brasil. Com isso, o Nordeste aumentou sua 

relevância na produção nacional neste período. Dois es-
tados são fundamentais para produção de calçados no 
Nordeste: Ceará e Paraíba. Juntos esses dois estados 
representam 48,8% da produção nacional e 83,4% da 
produção do Nordeste. 

3.1.2 Segmentação da Produção

Fonte: Abicalçados

Segmentação da produção brasileira de calçados por região em 2015 
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N O S S O S
P R O J E T O S

A Abicalçados atua através de projetos desenvolvidos para atender 
as demandas do setor em áreas como marketing, exportação, 

competitividade, design e sustentabilidade.
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O Brazilian Footwear - Programa de promoção 
das exportações de calçados, parceria entre 
Abicalçados e Apex-Brasil, encerrou o convênio 
2015/2016 em novembro do ano passado com 
resultados significativos para o setor. As 238 
empresas apoiadas pelo projeto realizaram 
negócios na ordem de US$ 795,4 milhões de 
um total de US$ 969,3 milhões, o equivalente 
a 82% da exportação brasileira de calçados. 
Essa representatividade indica a relevância 
das ações desenvolvidas pelo Programa, que 

trabalhou em quatro principais focos estraté-
gicos: relacionamento, desenvolvimento, pro-
moção comercial e promoção de imagem.

O convênio encerrado contou com um investi-
mento total de R$ 41,4 milhões para os dois 
anos de atividades. Desse total, R$ 28,5 mi-
lhões foram investidos pela Apex-Brasil, e R$ 
12,9 milhões foram representados por inves-
timentos realizados pelas próprias empresas e 
pela Abicalçados.

PROPÓSITO DO PROGRAMA

BRAZILIAN FOOTWEAR
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MERCADOS-ALVO
Foram foco de esforços e investimentos do Brazilian Footwear 
2015/2016 os seguintes países: Colômbia, Estados Unidos, Alemanha, 
Emirados Árabes Unidos, Rússia e China. A seleção desses mercados 
é realizada obedecendo uma metodologia desenvolvida pela Apex-
Brasil que engloba especialistas, empresários e a própria associação 
na tomada de decisão.

SEGMENTAÇÃO
O Brazilian Footwear contou, a partir do início do ano de 2015, com 
um modelo de Segmentação de Empresas participantes do programa. 
A fim de otimizar recursos, melhorar o atendimento às empresas e 
adequar as ações propostas à realidade dos participantes do Brazilian 
Footwear, a matriz foi dividida em três grupos que consideram a 
maturidade exportadora de cada empresa.

RENOVAÇÃO
No dia 16 de dezembro de 2016 foi assinada a renovação do Brazilian 
Footwear para os próximos dois anos. O novo convênio, que vai até 
dezembro de 2018, prevê ações estruturantes, de qualificação, de 

inteligência de mercado, promoção comercial e de imagem. O valor 
do investimento é de R$ 36,46 milhões, sendo que deste total, R$ 
21,79 milhões correspondem à Apex-Brasil. Foram ranqueados como 
prioritários para os próximos dois anos os mercados: Colômbia, 
Estados Unidos, Reino Unido, França, Emirados Árabes Unidos e China.

Aporte total 2017/2018: R$ 36,46 milhões

Apex-Brasil: R$ 21,79 milhões Contrapartidas: R$ 14,67 milhões
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Os dois últimos anos foram de reestruturação do grupo gestor do Brazi-
lian Footwear. A começar pelo nome, que transformou representantes da 
indústria em Embaixadores do Programa. Como missão, esse grupo deveria 
entender a fundo todas as ações do Brazilian Footwear, auxiliar na tomada 
de decisão e ser capaz de multiplicar os benefícios a outras empresas.

Ao fim do segundo ano dessa reestruturação, a Abicalçados percebeu o acerto 
da mudança. O ano de 2016 encerrou-se com renovação de convênio e, con-
sequentemente, renovação do grupo. Pode-se perceber o pesar daqueles que 

deixam o cargo, mas também sentir o brilho no olho daqueles que chegam para 
contribuir para o crescimento das exportações brasileiras de calçados.

O aprendizado resultado das atividades realizadas em 2016 é que o setor 
calçadista brasileiro tem, sim, a capacidade e a vontade de trabalhar de for-
ma cooperada e colaborativa. A Abicalçados percebeu, ainda, que as pesso-
as são capazes de abandonar o sobrenome profissional para trabalharem 
pelo bem do grupo, e que, quando engajadas ao propósito das atividades, 
tornam-se grandes aliadas para o alcance das metas predefinidas.

Concluíram suas
atividades e deixam o
grupo de Embaixadores
do Brazilian Footwear:

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

Embaixadores 2017/2018:

Rafael da Cunha Narciso (ÖUS)
Bruno da Cunha Narciso (ÖUS)
Rodrigo Casas (Perky Shoes)
Bruno Ost (Perky Shoes)
Camila da Silva Alves (MilaA)
Tamires Barlette (MilaA)
Fernando Alano (Kildare)
Maurício Kanal Klein (Kildare)
Felipe Ramos Souto (Klin)

Luciana Girotto (Klin)
Suzana Santos (Suzana Santos)
Daniela Piazza (Suzana Santos)
Geison Eduardo Ferreira (Arezzo)
Lucas Eduardo Barbosa Campos (Arezzo)
Homero Marcos de Araújo (Ferracini)
Valessa Lourenço (Ferracini)
Lismeire da Silva Santos (Pampili)
Silvano Pereira de Souza (Pampili)

EMBAIXADORES DO BRAZILIAN FOOTWEAR

A VISÃO DO ASSOCIADO
Nossa participação no grupo de Embaixadores do Brazilian Footwear nos aproximou ainda 
mais da Abicalçados e do setor em geral. Conhecer quem trabalha na Abicalçados, quem 
procurar para resolver as nossas  dúvidas, solicitar apoio, é um grande facilitador. Do 
outro lado, o convívio com as outras empresas, de outros segmentos, maiores e menores, 
também nos possibilitou a troca de conhecimento, o que foi muito enriquecedor.
Marcela Gerbis, gerente de Exportação da Pimpolho
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Caso a empresa tenha obtido pontuação sufi-
ciente para a indicação ao Selo Prata ou Ouro, 
deverá prosseguir no programa, partindo para a 
etapa seguinte que será a preparação e agenda-
mento da auditoria externa. A empresa que ficar 
por dois anos consecutivos na categoria Ouro 
será certificada como Diamante.

Com o objetivo de incentivar práticas sustentá-
veis nos três pilares – ambiental, econômico e 
social -, a Abicalçados e a Assintecal lançaram, 
em 2013, o Programa Origem Sustentável. Vol-
tado para empresas da cadeia produtiva do 
calçado, a iniciativa conta com o apoio do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), gestão do Instituto By Bra-
sil e coordenação da professora Tereza Cristina 
Carvalho, do Laboratório de Sustentabilidade da 
Universidade de São Paulo (Lassu/USP). 

A certificação segue a escala Branco, Bronze, 
Prata, Ouro e Diamante. Enquanto que os dois 
primeiros são mediante auto-declaração da 
empresa, as auditorias para certificar os níveis 
subsequentes – Prata, Ouro e Diamante – estão 
sob a responsabilidade da SGS – System & 
Service Certification e da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Além do ganho 
para a sociedade, o programa tem a missão de 
desenvolver uma imagem positiva da cadeia 

Movimentações do ano
Em 2016, entraram no programa 16 novas empresas, quatro delas de calçados - Werner 
Calçados, Terra & Água, Di Cristalli e Apuê  - e  12 de componentes. Também ao longo do ano 
passado, evoluíram de nível a Bibi - do Prata para o Ouro; a Piccadilly - do Bronze para o Prata; 
a Werner - do Branco para o Bronze; e a Di Cristalli - do Branco para o Bronze. 

Mais informações no site www.origemsustentavel.org.br. 

PROGRAMA ORIGEM SUSTENTÁVEL

produtiva. Outro benefício do selo é a garantia de 
alinhamento com padrões de sustentabilidade 
do mercado internacional, como o WRAP – 
Worldwide Responsible Accredited Production; 
Higg Index, GRI - Global Reporting Initiative e 
outros reconhecidos internacionalmente. 

AVALIAÇÃO
Na primeira etapa, a empresa somente declara 
quais os itens que atende, mediante o preen-
chimento de um questionário on-line, obtendo 
como resultado um diagnóstico referente ao 
seu nível de alinhamento com este programa. 

3 
empresas na 

categoria 
Ouro

1 
empresa na 
categoria 

Prata

41
empresas 

na categoria 
Bronze

80
empresas 

na categoria 
Branca

125
empresas

participantes
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Atualmente, a indústria calçadista brasileira 
trabalha num ambiente onde a produtividade 
requer precisão e agilidade, tanto na troca de 
informações como no próprio fluxo físico das 
mercadorias, desde o recebimento da maté-
ria-prima até a entrega do produto final ao 
varejista.

Neste cenário, os produtos são desenvolvidos 
em ciclos cada vez mais curtos e com maior va-
riedade. No varejo, os pedidos são em volumes 
menores e com maior frequência. Para atender 
essa demanda e se manter competitiva, a in-

dústria calçadista precisa trabalhar com um ní-
vel de excelência em todos os elos da cadeia, do 
insumo ao varejo.

O Sistema de Operações Logísticas Automa-
tizadas (Sola) difunde um modelo de negócio 
com padronização da identificação para auto-
matizar os processos e viabilizar a integração 
da cadeia produtiva: suprimentos, indústria de 
bens de consumo e varejo. Entre os benefícios 
gerados pelo sistema, destacam-se a maior 
eficiência e precisão na expedição, armazena-
mento e movimentação de produtos, a me-

lhora na gestão do estoque e das transações 
comerciais, que contam com troca de informa-
ções eletrônicas, além da redução de retraba-
lho e, consequentemente, de custos.

O QUE FIZEMOS EM 2016

O Sola é formado por empresas que entendem a importância da 
otimização logística com padrões que podem ser utilizados em toda 
a cadeia produtiva. Fazem parte do Comitê Gestor, além da Abical-
çados que gerencia o programa, Assintecal, Via Marte, Grendene, 
Bottero, Bibi, Pegada, Piccadilly, West Coast e Beira Rio.

No ano de 2016, foram mais de uma centena de interações com em-
presas e entidades com o objetivo de sensibilizar o setor para supe-
rar os desafios e promover oportunidades na melhoria da competiti-
vidade e das relações comerciais. Foram visitados os polos de Birigui 
e Franca, com apresentações nos sindicatos e visitas aos associados.

Fábrica Conceito - Fimec
Em março de 2016, o Sola iniciou uma parceria com a Fábrica Con-
ceito, realizada na Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, 
Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes 
(Fimec), que acontece em Novo Hamburgo. O evento apresentou, na 
prática, a separação de mercadorias e controle nas linhas de mon-
tagem para evitar desvios e inconsistências nos embarques além 
de permitir um melhor entendimento da metodologia por parte do 
público. Ao certificar a separação de mercadorias, evitou-se 9% de 
erros na expedição. A Fábrica Conceito é uma iniciativa da Coelho 
Assessoria Empresarial em parceria com o Instituto Brasileiro de Tec-
nologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) e Fenac.

SOLA
SISTEMA DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS AUTOMATIZADAS

Sistema de Operações
Logísticas Automatizadas
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Com o objetivo de pensar os desafios do futuro 
da indústria, o Grupo Futuro se mantém como 
uma importante ferramenta na aproximação 
de jovens lideranças à expertise de empresas 
tradicionais da cadeia. 

Em 2016 aconteceram sete reuniões, em 
formatos diversos, a fim de encontrar aquele 
que melhor se adequaria às necessidades e 
demandas do grupo. As reuniões aconteceram 
na sede da Abicalçados, na sede da Insecta 
Shoes, empresa que participa do Grupo, e na 
Tecnopuc, quando foi possível conhecer, além do 
parque, a incubadora RAIAR e o CriaLab. 

O programa Future Footwear e as tendências 
em termos de futuro do trabalho, futuro da 
produção e futuro do consumo foram temas 
bastante abordados durante os encontros. 
Durante o ano, os jovens líderes tiveram ainda a 
oportunidade de conhecer nomes importantes 
do cenário de inovação no Brasil.

Em junho, um novo passo foi dado: pela primeira 
vez desde a sua criação, o Grupo Futuro teve um 
encontro formal com o Conselho Deliberativo 

da Abicalçados, ocasião que possibilitou 
a integração dos dois pontos da linha de 
lideranças do setor. No encontro, duas visões 
do cenário atual foram discutidas e ficou ainda 
mais evidente a importância da aproximação 
desses dois públicos, que devem permanecer 
trabalhando em conjunto em 2017.

FAZEM PARTE DO 
GRUPO FUTURO:

Natália Bischoff (Jorge Bischoff)
Fabiano Bladt (Usthemp)
Frederico Wirth (Wirth)
Eduardo Schefer (West Coast)
Rafael Sachete (Arezzo)
Cassio Romani (Grupo Mould)
Laura Madalosso (Insecta Shoes)
Vinicius Dapper (Vinicius Dapper)
Natalia Becker Hubner (Guilhermina)
Humberto Henrich (Carrano)
Rodrigo Morsch (Vinci Shoes)

GRUPO FUTURO
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O mundo vem passando por mudanças drásti-
cas pós revolução digital. A internet não ape-
nas facilitou a comunicação, mas influenciou 
uma mudança de mentalidade que impulsionou 
uma mudança de comportamento. Novos há-
bitos, novos valores, novas formas de pensar 
e entender o futuro começaram a se apresen-
tar. O raciocínio deixa de ser linear, industrial, 
e passa a ser orgânico, randômico e super co-
nectado. É hora de esquecer o movimento cí-
clico das últimas décadas e se preparar para o 
movimento exponencial.

Essa mudança traz novos modelos de negócios, 
baseados na economia da abundância, e não 
mais da escassez. Traz ainda novas possibilida-
des, através de plataformas de financiamento 

colaborativo. E traz um desinteresse pela posse, 
e uma ânsia pelo acesso. Outros fatores tam-
bém exercem grande influência em novos mo-
delos, como a tecnologia (embarcada, na pro-
dução ou na distribuição), o desenvolvimento 
biológico e a inteligência artificial.

Neste contexto, a Abicalçados, em parceria com 
Assintecal, Abrameq e CICB, lançou, em agosto 
de 2016, o programa Future Footwear.

O Future Footwear é um programa que preten-
de transformar a indústria calçadista brasileira 
através de pilares como design, tecnologia e 
empreendedorismo, apresentando soluções 
para o aumento da competitividade e rentabi-
lidade das empresas do setor.

FF MEETING

Em 2016 aconteceram duas edições do FF Meeting,  ação do Future 
Future que consiste na união das entidades representativas da cadeia 
coureiro-calçadista, entidades de setores afins, institutos de tecno-
logia e inovação, universidades e parques tecnológicos. O objetivo 
do grupo é vislumbrar oportunidades de desenvolvimento para as 
empresas do setor no que tange processo produtivo e conceitos de 
indústria 4.0 e manufatura avançada. 

Os encontros aconteceram nos dias 19 de outubro e 8 de dezembro. Participa-
ram, além de Abicalçados, Abrameq, Assintecal e CICB, Intituto By Brasil (IBB),  
Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefato (IBTeC), Centro de 
Inovação Tecnológica (Citec/FIERGS), Instituto de Tecnologia Senai, Associação 
Sul-Riograndense de Apoio ao Desenvolvimento de Software (Softsul),  Polo de 
Tecnologia da Informação da Serra Gaúcha (Trinopolo), Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Associação Brasileira da Indústria de Má-
quinas e Equipamentos (Abimaq) e as universidades PUCRS, Unisinos e Feevale.

FUTURE FOOTWEAR
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FF EXCHANGE
Uma rodade de negócios para fomentar o re-
lacionamento e a geração de negócios na in-
dústria coureiro-calçadista. A 1ª edição do FF 
Exchange foi lançada no dia 18 de outubro, 
durante a Semana do Calçado, e movimentou 
14 empresas âncoras da cadeia coureiro-cal-
çadista e 32 empresas fornecedoras de TI e 
Consultoria em Gestão.

A rodada de negócios atende um formato 
speed dating, que considera que cada forne-
cedor participa de encontros individuais com 
cada uma das empresas âncora e, em 90 se-
gundos, deve chamar a atenção do compra-
dor para o seu negócio. Ao final do encontro, 
um momento de interação garantiu uma pro-
ximidade dos empresários e a promoção de 
novas parcerias. 

FF ENTERPRISE
O torneio empreendedor FF Enterprise foi realizado entre outubro e 
novembro e contou com a participação de cinco equipes competidoras, 
que apresentaram ideias inovadoras para atender demandas da 
cadeia coureiro-calçadista. Durante as cinco semanas de trabalho, as 
equipes, formadas por estudantes de diversas áreas de conhecimento, 
participaram de encontros para modelagem de negócios, capacitação em 
pitch e mentorias. O Pitch Day, momento em que as equipes apresentaram 
seus projetos finais para uma banca de especialistas formada por 
representantes do setor, diretores de parques tecnológicos e aceleradoras, 
aconteceu no dia 18 de novembro, na sede da Abicalçados. 

Ideias para e-commerce, engenharia de processos e sustentabilidade 
na produção foram apresentadas pelas equipes, que competiam por R$ 
10 mil em premiações, bolsas de estudo e fast track para programas de 
incubação. A Bioplas foi a equipe vencedora, com um projeto que faz o 
reaproveitamento de resíduos de couro para a produção de filmes plásticos 
biodegradáveis. Em segundo lugar ficou a equipe TAG Soluções RFID, que 

apresentou uma possibilidade de otimização logística dentro do processo 
de produção. A equipe Brazil-A-Porter ficou com a terceira colocação, com 
seu projeto de um e-commerce diferenciado com foco na promoção de 
coleções que ainda estão em fase de venda para o varejo.



52RELATÓRIO ANUAL 2016 -  ABICALÇADOS

C A P A C I TA Ç Ã O  E
D E S E N V O LV I M E N T O

A Abicalçados trabalha para o desenvolvimento do setor. Para isso, 
promove ações educativas nas principais áreas relevantes aos negócios 

do calçado, além de reconhecer práticas de destaque da indústria.
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Com o objetivo de fornecer dicas preciosas para empresários, profissionais 
e pesquisadores do setor calçadista nacional, a Abicalçados promove, nas 
principais feiras calçadistas brasileiras, o ciclo de palestras rápidas Talk Shoe. 
As apresentações, que têm duração de 30 minutos, são ministradas por 
especialistas em assuntos variados, com experiência acadêmica e de mercado. 

O projeto é realizado pela Abicalçados com os patrocínios da Couromoda 
e Francal Feiras, com apoio da ESPM-Sul, que cede os renomados 
profissionais para as exposições. 

TALK SHOE

Mais de 

400 
participantes

13
palestras

6h30 
de conteúdo

FRANCAL
Design Estratégico aplicado à Economia Criativa
Luciane Zorzo | Professora da ESPM 

Case Usaflex Care Diabetes – Vencedor Prêmio Direções 2016
Fernando Eduardo Muller | Designer da Usaflex

Case Plugt – Fiat – Vencedor Prêmio Direções 2016
Luciano Schilling | Gestor Estratégico da Plugt

Lovemarks – Como construir marcas queridas que conquistam o 
coração dos consumidores
Artur Vasconcellos | Professor e palestrante da ESPM–Sul,

Case Insecta Shoes - Green Friday - Vencedor Prêmio Direções 
2016
Barbara Mattivy | Sócia Insecta Shoes

Marketing experiencial – Conexões abstratas em um mosaico de 
tendências, comportamentos e sensações
Ana Paula Costa | Professora e pesquisadora da ESPM-Sul

COUROMODA
Gamification 
Artur Vasconcellos | Mestre em Marketing

Case Kidy Game – Vencedor Prêmio Direções 2015
André Henz | Gestor de Marketing e Produto da Kidy Calçados

Design Estratégico e Sustentabilidade 
Adriana Galli Velho | Mestre em Design e Professora da ESPM-Sul

Case Usaflex Social - Ações para fazer o bem - Destaque Prêmio 
Direções 2015
Bianca Carniel | Gerente de Marketing da Usaflex

Os desafios da automação 
Lúcio de Carli | Consultor de Marketing e Professor da ESPM-Sul

Case Via Marte - Otimização Logística– Vencedor Prêmio 
Direções 2015
Ivair Kautzmann | Gerente de TI da Via Marte

Marketing Trends 2016
Genaro Galli | Mestre em Marketing 
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Com o objetivo de trazer conhecimento aos profissionais do setor, cursos 
e palestras são organizados pela Abicalçados e seus parceiros. Confira 
alguns dos eventos ocorridos ao longo de 2016.

MEDIA TRAINING
Nos dias 25 e 26 de agosto, a Abicalçados promoveu o primeiro curso 
de Media Training, em Novo Hamburgo/RS. O evento, que tinha o 
objetivo de aprimorar as técnicas de relacionamento com a imprensa 
internacional, foi ministrado por duas especialistas na área: Bianca 
Aydos e Lise Aydos.
 
PRIMEIROS PASSOS PARA EXPORTAÇÃO
Com o objetivo de estimular as empresas à adoção de estratégias 
assertivas de inserção no mercado internacional de calçados, a Abicalçados 
promoveu, no dia 13 de julho, a palestra Estratégias para Exportação – 
Primeiros Passos.  O evento, que contou com as palestras do professor e 
coordenador do Núcleo de Negócios Internacionais da ESPM-Sul, Christian 
Tudesco, Jadir Bergonsi, profissional do setor, e de representantes do 
Banco do Brasil, aconteceu em Novo Hamburgo/RS.

10 INSIGHTS PARA O FUTURO DO VAREJO
A Abicalçados sediou, no dia 25 de fevereiro, uma apresentação da WT 
Agência com alguns insights do maior evento do varejo mundial, o NRF Big 
Show. No final de janeiro, a agência esteve no encontro, ocorrido em Nova 
Iorque e, a convite da entidade calçadista realizou a apresentação para 
empresários do setor.  A apresentação foi conduzida por Faberson Chequi.

CURSOS E PALESTRAS
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O Seminário Nacional da Indústria de Calçados (SNIC) é mais um produto da 
Abicalçados que tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do setor 
calçadista nacional por meio de troca de informações sobre o mercado. O 
encontro é realizado anualmente há 20 anos e é voltado para profissionais 
do setor com o objetivo de debater temáticas contemporâneas. 

Em 2016, a 20ª edição do SNIC ocorreu na sede da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos), em São Leopoldo/RS, e trouxe como tema a 
comunicação na era do instantâneo. 

MARKETING DIGITAL E SAC
Tatiane Maeda, professora e consultora de Marketing Digital e SAC,  
falou sobre a importância do serviço de atendimento ao consumidor na 
era dos hiperconectados. Apontando dados que demonstram que 83% 
dos consumidores brasileiros já compraram pela internet, a especialista 
ressaltou que não existe fidelização na rede mundial de computadores.

O PODER DO BIG DATA
A análise de big data foi tema da apresentação conduzida pelo cientista de 
dados Ricardo Cappra. Ele tratou da importância da análise de dados para 
a potencialização da comunicação e marketing da marca. Porém, mais do 
que ter informação, é preciso saber interpretá-la e usar de forma assertiva. 
O palestrante brincou que é um “torturador de dados”. “Torturamos dados 
até que eles confessem”, disse.

REAL TIME MARKETING
A Mestre em Comunicação Digital e pesquisadora Daniele Rodrigues falou 
sobre a comunicação em real time e os micro-momentos decisivos de 
consumo. Segundo ela, é fundamental que a marca coloque a comunicação 

em contextos relevantes para o consumidor. Daniele disse, ainda, que 
80% da informação para a operação em real time pode estar pronta, pois 
apenas 20% é imprevisível. 

CASE INDIRETAS DO BEM
As fundadoras do site Indiretas do Bem, Ariane Freitas e Jéssica Grecco, 
contaram a história da plataforma, que começou como uma brincadeira 
no Facebook em 2012. Hoje são mais de 7,5 milhões de fãs e um projeto 
que já comercializou 80 mil livros. “O nosso projeto foi pautado pela 
comunidade e nasceu a partir de marcações de posts que fazíamos no 
Facebook, de maneira totalmente espontânea”, contou Jéssica. Segundo 
ela, o sucesso do case é prova de que é preciso conhecer o público com 
quem se relaciona e sempre estar em contato com ele.

SNIC
SEMINÁRIO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS 
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O AO VIVO É REI 
O tema foi tratado pelo gestor de Mídias Sociais da TV Globo, Carlos 
Alberto Ferreira. Contando a história do departamento, criado em 2008, 
o gestor falou sobre a “eventificação” dos programas da emissora, o que 
tem agradado o espectador e criado um engajamento cada vez mais forte 
nas redes sociais. Citando cases que tornaram o crescimento orgânico do 
perfil da emissora, Ferreira elencou ações que trazem os bastidores da TV 
para o dia a dia das pessoas.  

O PODER DE SER DE VERDADE
A formadora de opinião e escritora Cris Guerra contou a sua trajetória 
de vida até o reconhecimento nacional, trazendo a importância da 
transparência e honestidade na comunicação das marcas. Criando o 
blog Para Francisco a partir de uma tragédia pessoal – Cris perdeu o 
marido grávida de seu filho Francisco -, a escritora transformou um 
espaço terapêutico de assimilação do luto em uma ferramenta de 
comunicação poderosa. 

Listando dicas de sucesso para a comunicação da marca, Cris ressaltou 
que o fundamental é “ser de verdade”. Para ela, os blogs de moda atuais 
parecem mais revistas, com pessoas perfeitas demais. “A verdade eleva o 
nível de envolvimento dos seguidores”, disse.

Mais de  

200 
participantes

6 
palestras 

9 HORAS 
de conteúdo

252 
mil pessoas 
impactadas
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Criado em 2013, o Prêmio Direções tem o objetivo de fortalecer o 
setor calçadista por meio de referências positivas nas áreas de gestão 
industrial, design, marketing, sustentabilidade e internacionalização. 
Podem concorrer todas as empresas, associadas ou não à Abicalçados, 
que tenham cases de sucesso nas áreas relacionadas. 

Em 2016,  o Prêmio Direções reconheceu nove cases de sucesso nas cinco 
categorias que abrange, além do jornalista com a melhor matéria setorial 
escrita ao longo de 2015.

Além da premiação, a cerimônia de entrega do 4º Prêmio Direções 
contou ainda com a posse oficial do Conselho Deliberativo e Fiscal da 
Abicalçados para o triênio 2016/2019. Na oportunidade, Rosnei Alfredo 
da Silva, diretor-administrativo da Bibi, assumiu o cargo de Paulo Schefer, 
presidente do Grupo Priority, na presidência do Conselho Deliberativo.

PRÊMIO DIREÇÕES

GESTÃO INDUSTRIAL 
Ações inovadoras que tenham gera-
do processos produtivos altamente 
eficientes. 

MARKETING
Ações estruturadas de marketing 
que tenham produzido incrementos 
significativos ao posicionamento da 
marca no mercado brasileiro.

 
DESIGN
O Design pensado e aplicado em todas 
as fases de desenvolvimento do pro-
duto e na cultura empresarial.

INTERNACIONALIZAÇÃO 
Ações estruturadas de posiciona-
mento de marca no mercado interna-
cional que tenham gerado incremen-
tos significativos em vendas.

SUSTENTABILIDADE
Projeto de sustentabilidade que te-
nha produzido resultados efetivos 
em responsabilidade social, ambien-
tal e econômica.

JORNALISTA
Profissional da área que tenha publi-
cado artigo ou reportagem relevante 
sobre o setor calçadista.

AS CATEGORIAS
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CATEGORIA GESTÃO INDUSTRIAL
Micro/pequeno porte: Dian Pátris
Case: Pensando no bem estar do colaborador
Com investimento total de quase R$ 850 mil, a empresa realizou adequação 
nas normas do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) 
com vista a primar pelo patrimônio, bem como pela segurança dos 
colaboradores; implantou mudanças para enquadramento na NR 12; 
mudanças no estacionamento para melhora de acesso dos bombeiros em 
caso de incêndio e climatização total.
 
Médio/grande porte: Ramarim
Case: Sistema de montagem de calçado pelo método String
A empresa criou um novo sistema de montagem de calçados que contribui 
de forma revolucionária para o ganho de tempo e redução dos custos de 
produção. Trata-se de uma alternativa de montagem integral do cabedal 
em apenas um movimento, reduzindo drasticamente o tempo de trabalho. 
A redução significativa de custos, além do conforto ergonômico que o 
equipamento oferece ao operador, e a qualidade proporcionada pela 
uniformidade na montagem, são as principais vantagens do sistema. 

CATEGORIA MARKETING
Micro/pequeno porte: Insecta Shoes
Case: Green Friday
Ao longo de toda a sexta-feira de Black Friday, em novembro de 2015, 
ao invés de postar produtos em promoção, a empresa postou, nas suas 
redes sociais, cards com estatísticas sobre o impacto da moda no meio 
ambiente.
 
Médio/grande porte: Jorge Bischoff
Case: #APAIXONADASJB: a construção de uma lovemark
Com consolidação no ano de 2015, o projeto ‘#APAIXONADASJB: a 
construção de uma lovemark’ tomou forma a partir da percepção da 
empresa sobre o movimento natural do mercado que aponta para uma 
paixão cada vez mais intensa por parte do público consumidor da grife. 
A partir desta demanda, as estratégias e ações passaram a voltar-se 
cada vez mais em direção ao conceito de lovemark. A principal estratégia 
dessa ação consistiu em proporcionar às consumidoras participantes uma 
experiência completa de exuberância, reforçando sua relação apaixonada 
com a marca.

CONFIRA OS VENCEDORES - PRÊMIO DIREÇÕES 2016
 

Dian Pátris Ramarim Insecta Shoes Jorge Bischoff
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CATEGORIA INTERNACIONALIZAÇÃO
Médio/grande porte: Arezzo
Case: Schutz USA
Após dois anos do início dos testes e de muito aprendizado na operação 
nos Estados Unidos - desde setembro de 2012, com a abertura da 
Flagship Store na Madison Avenue, em Nova Iorque -, o grupo Arezzo&Co 
decidiu se preparar mais profundamente para a entrada no mercado 
norte-americano.
  
CATEGORIA SUSTENTABILIDADE
Micro/pequeno porte: Pitanga By Brasil
Case: Projeto Sandália Gladiadora – Eco Pitanga by Brasil
A empresa desenvolveu uma sandália com materiais ecologicamente susten-
táveis e produção que emprega mulheres do regime prisional semi-aberto e 
de baixa renda da Ilha da Pintada, em Porto Alegre/RS.
 
Médio/grande porte: Usaflex
Case: Pegada ecológica Usaflex
Durante os anos de 2014 e 2015, a Usaflex, através do Comitê de 
Sustentabilidade, junto à Ecovalor, realizou o inventário das emissões 
dos GEE utilizando a ferramenta GHG Protocol, que traz uma metodologia 
internacionalmente reconhecida, medindo a emissão de CO2 na atmosfera.  
Dividido em três etapas (mensuração, redução e compensação), o projeto 

teve as ações planejadas durante o ano de 2014 e em 2015 teve iniciada 
a implementação.
 
CATEGORIA DESIGN
Micro/pequeno porte: Plugt
Case: Co-brand Plugt e Fiat: Babuche Baby Uno
A empresa buscou, na parceria com a Fiat, a consolidação da marca no 
mercado através de uma dinâmica de investimentos em parcerias relevantes 
e que concedessem credibilidade ao produto.
 
Médio/grande porte: Usaflex
Case: Usaflex Care Diabetes
A linha Usaflex Care Diabetes foi criada pela identificação de uma demanda 
crescente. Foram desenvolvidos calçados especiais, com solados resisten-
tes, ausência ou  máxima redução de costuras, cabedais flexíveis, forrações 
internas confortáveis com características de manutenção de temperatura 
e absorção de umidade e palmilhas especiais para a absorção de impacto.
 
CATEGORIA JORNALISTA
Martin Behrend
Reportagem: Dos longínquos mercados, passando por excêntricos desti-
nos até os endereços mais luxuosos: a conquista do mundo pelas marcas 
de calçados brasileiros

PRÊMIO DIREÇÕES

Arezzo Pitanga By Brasil Usaflex Plugt Usaflex Martin Behrend
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Os vencedores do Prêmio Direções Abicalçados tiveram a oportunidade 
de conhecer mais sobre a temática Futuro, mudanças e impacto nos ne-
gócios durante o Curso Direções, realizado nos dias 2 e 3 de dezembro 
na sede da Abicalçados, em Novo Hamburgo/RS. Com uma programação 
criada especialmente para as empresas premiadas, o curso foi ministra-
do por Renato Cunha, professor da ESPM-Sul e, além da parte teórica, 
contou com atividades práticas.

Entre os assuntos abordados com os participantes estavam megatendên-
cias e cenários futuros, insights com foco nas mais relevantes megaten-
dências para os mercados globais, mudanças tecnológicas e socioculturais, 
novos modelos de negócios e, finalmente, como essas mudanças impactam 
nos negócios. Para os representantes das empresas vencedoras, o Curso 
Direções é uma oportunidade para troca de experiências, conhecimento e 
discussões de temas atuais para o sucesso dos negócios. 

CURSO DIREÇÕES

O PROFESSOR
Renato Cunha, Chapter Ambassador da Singularity University/NASA em Porto 
Alegre, é mestre em Administração de Empresas na área de Sistema de Infor-
mação e Apoio à Decisão pela UFRGS, engenheiro mecânico pela UFSM com MBA 
Executivo Internacional pela UFRGS/EADA/HEC e, pós-graduação em Adminis-
tração de Empresas pela EAESP/FGV. 

Atualmente atua como Country Manager da Brainomix, premiada spin-off da Uni-
versidade de Oxford, especializada inteligência artificial e telemedicina. Cunha 
também é diretor executivo da HealthPlus, primeira Venture Builder focada em 
Tecnologia e Inovação em Saúde do Brasil. Na ESPM, é professor de MBA e Pós-
-graduação ligados à gestão de inovação, gestão de negócios em ambientes 
disruptivos e gestão de pessoas. 

Possui 15 anos de vivência na área corporativa em empresas como Johnson & 
Johnson e Mitsubishi Corporation.



62RELATÓRIO ANUAL 2016 -  ABICALÇADOS

O Moda Co é uma plataforma de inovação aberta que une uma 
comunidade de designers com desafios reais das indústrias de calçados.
Funcionando no endereço www.modaco.cc, de acesso gratuito para 
os profissionais inscritos, a iniciativa tem alcançado o objetivo de 
aproximar novos talentos e indústrias, com criações diferenciadas e 
que injetam “sangue novo” no  setor calçadista nacional.  

Na segunda edição, realizada em agosto passado, foram 1,7 mil 
designers inscritos, que responderam os desafios propostos pelas 
marcas Grendene Kids, Zaxy, Werner, Usthemp, Perlatto e Plugt.  
A premiação dos primeiros colocados foi de R$ 1,8 mil para a 
categoria Empresa e de R$ 700 para a categoria Comunidade, na 
qual os próprios inscritos elegeram os melhores trabalhos.

BRIEFINGS

Zaxy: buscava desenvolver uma família de três produtos abertos da 
marca Zaxy, que possuíssem identidade marcante e própria, ao ponto de 
se destacarem naturalmente em uma vitrine de produtos femininos. Os 
calçados deveriam manter o know-how da marca, que se utiliza de injeção 
de termoplástico. 

Grendene Kids: a marca infantil quis desenvolver uma família de produtos 
composta por uma sandália flatform, uma sandália rasteira e uma 
sapatilha infantil. O produto deveria fisicamente representar o estilo jovem 
e alegre da marca, buscando sempre uma identidade própria diante da 
concorrência. O produto deveria ser a base de injetados termoplásticos.

Werner: a Werner buscava concepções para novos calçados femininos 
que contivessem diferenciais de design e beleza a ponto de transformar-
se em um objeto de desejo.

O desenho e estilo dos calçados deveriam primar pelo bom gosto e 
originalidade, evitando replicar qualquer modelo no mercado. 

Plugt: para obter ideias “fora da caixa”, a Plugt lançou o desafio para um 
novo produto. A ideia era lançar uma nova proposta de galocha infantil, 
um produto versátil e de uso unissex.

Usthemp: a marca buscava uma ideia inovadora de produto que aliasse 
conforto, praticidade e design. Este novo produto deveria ser unissex. 
Como a Usthemp trabalha como seu grande diferencial a personalização 
e diversidade de estampas, o objetivo era encontrar um produto que 
permitisse a troca de estampas no mesmo modelo.

Perlatto: propostas diferenciadas para uma bota que trouxesse os valores 
da marca e que surpreendesse por sua diferenciação, utilizando metais e 
design diferenciado no desenvolvimento. 

MODA CO
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OS VENCEDORES

Desafio Usthemp
Prêmio Empresa:  Usthemp Switch, 
de Jorge Armendariz – tênis com 
cabedal customizável;
Prêmio Comunidade: Usthemp 
Velcro, de Michel de Miranda – 
tênis customizáveis com diferentes 
criações através de velcro.

Desafio Plugt
Empresa:  Energy Boo, de Yogi 
Shibuya  – uma galocha com 
estrutura de tênis;
Comunidade: Galocha Hora de 
Brincar, de Michel Miranda – 
galochas customizáveis com 
mantas temáticas e lúdicas.

Desafio Zaxy
Empresa:  Zaxy BEACH GLAM, de 
Jorge Armendariz – sandálias de 
praia femininas que prezam pela 
versatilidade e bom gosto;
Comunidade:  Meu Mar, de Letícia 
Takayama – coleção com inspiração 
em elementos marítimos.

Desafio Grendene Kids
Empresa:  Buquê de Amor, de 
Letícia Takayama – coleção 
inspirada na beleza das flores;
Comunidade: Jardim Secreto, 
de Michel de Miranda – coleção 
inspirada em livro de mesmo nome.

Desafio Werner
Empresa: Désirée for Werner, de 
Jorge Armendariz – ankle boot com 
aplicações de pedras de cristal;
Comunidade: My Favorite Jeans, 
de Michel de Miranda – sandália 
desenvolvida com jeans.

Desafio Perlatto
Empresa: Modelo Stromped, de Dé-
bora Fernandes – modelo diferencia-
do que chama a atenção pelo estilo 
robusto e elegante; 
Comunidade: Perlatto Street, de 
Michel de Miranda – coleção com 
referências que mixam a moda in-
ternacional e nacional, aliando con-
forto e estilo.
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Na sua terceira edição, a Maratona MUDE 2016 cumpriu o papel de 
uma grande fábrica de talentos para o setor calçadista nacional. 
Realizado pela Abicalçados com a parceria da Apex-Brasil nos dias 14 
e 15 de outubro de 2016, em Porto Alegre/RS, o evento contou com 
uma programação intensa de conteúdo e teve como grande momento a 
Batalha Criativa de 24 horas vencida pela equipe Rosa, que levou para a 
casa um cheque de R$ 20 mil.

Formada por Rômulo Henrique da Silva, William Raí da Luz, André Cézar 
Gossler e Paula Raquel da Silva Flores, a equipe Rosa apresentou três 
protótipos de calçados inspirados na ideia de liberdade - representada 
pela polifonia - e brasilidade. Os modelos representavam a história de 
uma sociedade que, amarrada pelos padrões, tinha sua voz contida. Do 
primeiro ao terceiro produto, foi possível observar os metais se libertando 
da pele e as amarras se afrouxando.

Rômulo, líder da equipe, destaca que a experiência foi transformadora. 
“Depois de realizar nosso sonho de participar da Maratona MUDE, 
entramos num mundo bem diferente das nossas realidades, aprendemos 
muito”, comenta, ressaltando a oportunidade de conhecer pessoas de 
muito sucesso no mundo da moda, que abriram suas mentes para uma 
nova percepção de mercado.

MARATONA MUDE
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MENTOR - DUDU BERTHOLINI

Na edição de 2016, a Maratona MUDE, que já teve a mentoria de renomados 
estilistas como Lino Villaventura e João Pimenta, teve a orientação de 
ninguém menos do que Dudu Bertholini. “O Dudu é uma pessoa incrível, 
que deu tudo de si para ajudar todas as equipes. Ligado no 220, se fez 
presente nos principais momentos e estava sempre disposto a ajudar”, 
recorda Rômulo. Segundo ele, o estilista foi fundamental no processo 
criativo. “No início do nosso projeto ele comentou que precisaríamos 
focar em alguns conceitos, dentro de tantos que nós tínhamos traçado. 
Com esse comentário conseguimos solidificar mais nosso projeto, 
cessando dúvidas e confirmando o conceito do trabalho”, diz.

PALESTRAS

Além da batalha criativa, o evento contou com uma programação 
intensa de conteúdo. A estilista Patricia Viera foi a primeira a entrar na 
arena principal, onde falou sobre sua trajetória no mundo da moda. Na 
esteira da inspiração através do exemplo, o segundo palestrante foi 
Apolinário, criador da marca Cem Freio. Ainda na parte da manhã, Mario 
Vianna, consultor na M360, consultoria de marketing e varejo, destacou 
a importância de se adotar um Plano de Marca que leve em consideração 
os aspectos de comunicação contemporânea, sempre com autenticidade. 

O dia de palestras ainda contou com exposições da designer Juliana 
Jabour, que destacou sua experiência na área, da diretora de redação 
da revista Glamour, Mônica Salgado, que discorreu sobre a importância 
cada vez maior do engajamento on-line, da consultora de moda e 
apresentadora Maria Prata, que contou casos ocorridos na sua carreira 
e como ela se transformou com o correr dos anos, e um bate-papo com 
empreendedores Anthony Nathan (da ÖUS), Vinicius Dapper (de marca 
homônima) e Vinícius Pinto (da Elef Shoes).

Nomes de peso também estiveram na arena no segundo dia de Maratona 
MUDE. Há 11 anos à frente da redação da Vogue Brasil, Daniela Falcão 
abriu os trabalhos. A profissional contou sobre os bastidores da rotina de 
uma jornalista de moda de grande veículo. Na sequência, Sandra Boccia, 
diretora da marca Pequenas Empresas & Grandes Negócios, falou sobre 
o empreendedorismo feminino. A maratona de palestras contou ainda 
com intervenções do estilista da Trendt e Biosoftness, Renan Serrano,  do 
criador do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, da drag Queen Divina 
Raio Laser e da estilista Fábia Becsek.
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OFICINAS
Em paralelo às palestras da arena principal, oficinas práticas foram 
oferecidas aos participantes do evento. O Istituto Europeo de Design 
(IED) foi responsável por quatro temas: Ilustração de Sapatos, Digital 
para Sapatos, Startup Design para Calçados e Rapport para Estamparia. 
Tendências de Consumo na Prática foi o título da oficina ministrada pela 
Usefashion. Representante da empresa de macrotendência NellyRodi  falou 
sobre Moda - A (des)ordem mundial. Empresa associada da Abicalçados, a 
ÖUS foi a responsável pelo tema Pares Ímpares.

FÁBRICA CONCEITO E MATERIOTECA
Uma fábrica completa e real foi montada no espaço da Maratona. Durante 
o dia, todos os participantes podiam visitá-la e ver de perto as máquinas 
e ferramentas utilizadas para a construção do calçado. Durante a noite, 
a fábrica foi colocada em funcionamento, com as equipes da Batalha 
Criativa produzindo seus protótipos. Junto à fabrica, diversos materiais 
(couro, sintéticos, solados, metais e acessórios) foram expostos ao público 
e também utilizados na batalha.

LIVE PAINTING
Durantes as palestras, os artistas da Paxart, JotaPê e Motu criaram 
ilustrações sobre os conteúdos que estavam sendo debatidos, em um 
grande mural junto ao palco.

MARATONA MUDE

48H
de evento

24H 
de batalha 

criativa

13
palestras

7 
oficinas
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ART BATTLE POA
O primeiro dia da Maratona MUDE fechou com uma verdadeira batalha 
artística. No Art Battle, quatro artistas tiveram apenas 25 minutos para 
executar suas obras. No segundo round, dois finalistas disputaram a 
rodada que teve como vencedor o artista plástico Celo Pax.

MURAL DE LAMBE-LAMBES
Em parceria com a Koralle os participantes puderam customizar cartazes 
com frases autorais, deixando-os expostos em um grande painel 
inicialmente em branco.

KALEIDOSPHOTO
Quem foi no evento pôde ter sua imagem captada em forma de 
caleidoscópio, com animação e postagem nas redes sociais.

LIVE SET MUSIC SHOES E DISCOTECAGEM
O evento contou com Live Sets artístico-tecnológicos criados pelo DJ 
Chaves e pela parceria com o Bananas Music Branding, onde pares de 

calçados emitiram diversos sons e criaram a “voz de cada sapato”. Além 
da atuação do DJ, o público pode interagir com os sons e criar sua própria 
polifonia. Os DJs Aline Ellwanger e Marcio Paz, da Radio Itapema FM 
garantiram a cobertura e discotecagem do evento.

EXPOSIÇÃO POLIFONIA
A partir da curadoria de Raul Krebs e Aline Matias, 12 fotógrafos foram 
convidados a interpretar e apresentar sua ótica sobre a polifonia.

ESPAÇO REALIDADE VIRTUAL
Através de óculos de realidade virtual, os participantes puderam fazer um 
tour em uma fábrica de calçados e em um desfile de moda em NY.

A Maratona MUDE foi uma realização da Abicalçados e da Apex- 
Brasil, através do programa Brazilian Footwear, e teve patrocínio da 
Couromoda, Francal Feiras, Colorgraf, BarraShoppingSul e Burn Energy 
Drink. A parceria foi do CICB, Assitencal, Usefashion, Koralle, Paxart, IED, 
ArtBattle, Mespper e Camaleoa.

4
equipes

12 
protótipos

Mais de

600
pessoas

presentes

117
inserções

na imprensa

Mais de

600
mil pessoas
impactadas
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P R O M O Ç Ã O
C O M E R C I A L
A Abicalçados promove atividades que impulsionam negócios 

em favor do setor calçadista, seja através de plataformas 
comerciais ou de serviços de prospecção e matchmaking.
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BRAZILIANFOOTWEAR.COM

Um espaço virtual que possibilita aos compradores 
de todo o mundo encontrarem as principais mar-
cas brasileiras de calçados 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Assim é o BrazilianFootwear.com, 
um ambiente on-line que aproxima as marcas do 
Brasil de compradores internacionais, sem inter-
mediários, sem hora marcada. 

Com acesso fechado e exclusivo, a plataforma é di-
recionada a compradores, importadores, agentes, 
distribuidores e representantes de todas as partes 
do mundo. Atributos que fazem da plataforma do 
Brazilian Footwear o canal perfeito para atender às 
demandas dos mais exigentes players internacionais.

Todas as marcas que estão no site também ga-
nham destaque em newsletters enviadas durante 

as principais feiras de calçados do mundo para um 
mailling qualificado de compradores, através de 
parcerias com importantes meios de comunicação.

COMO FUNCIONA?

A marca disponibiliza uma vitrine completa, com 
fotos e informações. O comprador se cadastra e 
solicita permissão para acessar as marcas de seu 
interesse; quanto mais completo seu perfil, maior o 
seu acesso. O comprador pode, então, navegar pe-
las diferentes marcas e oportunidades destacadas 
no site. Seleciona produtos de interesse e realiza 
pré-pedidos. Tudo on-line. Tudo com um clique!

A plataforma pode ser acessada pelo endereço 
www.brazilianfootwear.com

56
marcas na 
plataforma

Mais de  65 MIL
impactos

na newsletter

1,2 
mil

compradores
cadastrados

100 
países

alcançados

EUA
 é o país com mais 

compradores 
cadastrados, 

seguido de Reino 
Unido e Itália
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SECOMS E ESCRITÓRIOS APEX-BRASIL

Como forma de potencializar o esforço em promoção comercial e de 
imagem, a Abicalçados atua em parceria com Escritórios Internacionais 
da própria Apex-Brasil e com Setores de Promoção Comercial (Secom) dos 
Consulados e Embaixadas do Brasil no exterior. 

A cooperação com esses importantes agentes, além de endossar a indústria 
brasileira de calçados junto a compradores do mundo todo, têm se mostrado 
de extrema relevância quanto ao preparo das empresas calçadistas para 
negócios em determinados mercados.

Uma das ações destaque em 2016 foi o Projeto Comprador VIP realizado 
em janeiro, na ocasião da feira Couromoda, em São Paulo/SP. Os Escritórios 
Internacionais da Apex-Brasil de Bruxelas (Bélgica), Bogotá (Colômbia), e 
Dubai (Emirados Árabes Unidos) liderados pela unidade de Miami (Estados 
Unidos), uniram-se na prospecção de relevantes players do mercado. O 
esforço resultou na vinda de sete importadores de diversas partes, que 
realizaram negócios no valor de US$ 4,7 milhões. A Unidade de Moscou 
trouxe, em julho do mesmo ano, desta vez para a feira Francal, compradores 
do grupo La Moda.

O Escritório Internacional de Moscou colaborou também com a Missão 
Comercial realizada na cidade, em junho. Para o evento, a equipe da Unidade 
russa convidou e financiou passagem e hospedagem de compradores 

de regiões do entorno de Moscou, incluindo países como a Bielorrússia,  
alavancando resultados de vendas e oportunidades de novos negócios 
para as marcas participantes da ação.

Na mesma Missão Comercial, a Abicalçados contou com a importante 
contribuição do Secom local durante um Seminário Preparatório, realizado 
com o objetivo de apresentar o mercado e suas peculiaridades às empresas 
participantes. Parceria semelhante foi realizada em Bogotá, quando 
representante do Setor Comercial apresentou insights sobre mercado, 
economia e consumo, além de um panorama geral destacando também 
políticas e acordos de cooperação entre países.

Nos Estados Unidos, a cooperação foi com o Secom de Los Angeles, que, 
durante a feira FN Platform, realizada em agosto, em Las Vegas, apoiou a 
participação brasileira com um lounge institucional. O espaço possibilitou a 
aproximação de 60 contatos, visitantes da feira, que buscavam negócios 
com empresas do Brasil.

Outro parceiro da Abicalçados é o Secom de Londres, no Reino Unido. Através 
do Setor, Comercial, é realizado o envio de uma newsletter de divulgação do 
portal BrazilianFootwear.com para um mailing de compradores de moda, 
elevando os acessos oriundos do país na plataforma e tornando-o o segundo 
mercado em números totais de compradores cadastrados em 2016.

A VISÃO DO ASSOCIADO
A Abicalçados tem papel fundamental na nossa estratégia de internacionalização, pois suas 
ferramentas de inteligência comercial e assessoria nos permitiram identificar e traçar estratégias claras 
para os principais mercados priorizados. Contamos ainda com apoio da Abicalçados na promoção 
comercial atuando lado a lado nas principais feiras e ações de desenvolvimento de marca no mundo, 
aumentando nosso reconhecimento de marca e incrementando nossas exportações.
Geison Ferreira, gerente de Exportação da Arezzo
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EXPORT THINKING

O Export Thinking se apresenta como uma solução completa para mercados 
dinâmicos, oportunizando a consolidação da presença brasileira no exterior. 
Com o intuito de tornar as empresas brasileiras mais competitivas frente à 
concorrência mundial, a ação engloba atividades que visam a geração de 
negócios, a abertura de novos clientes e a diversificação nos canais de venda. 

Voltado para as empresas que possuem experiência exportadora, o Export 
Thinking contempla um pacote de atividades cuidadosamente elaboradas, 
tais como: exposição em uma plataforma comercial, seminário preparatório 
focado em temas pertinentes ao mercado da ação, assim como serviço 
especializado de matchmaking - agendamento prévio de reuniões de 
negócios considerando a demanda de compradores locais e a oferta das 
empresas brasileiras participantes da ação.

Durante o ano de 2016, o Export Thinking englobou a participação brasileira 
na GDS - Global Destination for Shoes & Accessories, na Alemanha; IFLS - 
International Footwear and Leather Show, na Colômbia; FN Platform, nos 
Estados Unidos; e theMicam e Expo Riva Schuh, na Itália.

372
marcas 

brasileiras

101
empresas

participantes

US$ 212,4 
milhões em 
volume de 
negócios

Mais de

100 
mercados 

impactados

6,8 
mil

contatos 
comerciais
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ALEMANHA

Evento:  GDS - Global Destination for Shoes & Accessories 
Datas: 10 a 12 fevereiro e 26 a 28 de julho
Participações de marcas brasileiras: 47
Número de contatos comerciais: 622
Novos contatos: 195
Negócios realizados in loco: US$ 11.166.500,00
Expectativa de negócios: US$ 29.843.000,00

COLÔMBIA

Evento: IFLS  - International Footwear and Leather Show
Datas:  1 a  4 de fevereiro e  2 a  4 de agosto
Participações de marcas brasileiras: 59
Número de contatos comerciais: 869
Novos contatos: 459
Negócios realizados in loco: US$ 2.415.415,00
Expectativa de negócios: US$ 26.399.400,00
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ESTADOS UNIDOS

Evento: FN Platform
Datas: 16 a 18 de fevereiro e 15 a 17 de agosto
Participações de marcas brasileiras: 66
Número de contatos comerciais: 1.289
Novos contatos: 650
Negócios realizados in loco: US$ 2.699.865,00
Expectativa de negócios: US$ 13.708.300,00

ITÁLIA

Evento: Expo Riva Schuh
Datas: 16 a 19 de janeiro e 11 a 14 de junho
Participações de marcas brasileiras: 69
Número de contatos comerciais: 1.096
Novos contatos: 502
Negócios realizados in loco: US$ 4.297.000,00
Expectativa de negócios: US$ 44.733.000,00

Evento: theMicam
Datas: 14 a 17 de fevereiro e  3 a  6 de setembro
Participações de marcas brasileiras: 131
Número de contatos comerciais: 2.920
Novos contatos: 1.296
Negócios realizados in loco: US$ 22.141.910,00
Expectativa de negócios: US$ 54.987.000,00

EXPORT THINKING
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MISSÃO COMERCIAL

Com o objetivo de apresentar o mercado e as oportunidades comerciais 
aos empresários brasileiros interessados na China e na Rússia, o Brazilian 
Footwear promoveu Missões Comerciais nesses dois países-alvo, como parte 
da estratégia de inserção de marcas brasileiras após realização de um estudo 
de mercado e de uma Missão Prospectiva. No território chinês, a missão 
aconteceu durante a CHIC - China International Fashion Fair, feira que ocorre 
duas vezes ao ano em Xangai. Na Rússia, foi realizado um showroom exclusivo 
de marcas brasileiras, que aconteceu no mês de junho.

Durante as missões, os empresários têm a oportunidade de conhecer 
o mercado e o perfil dos compradores, as possíveis adaptações que 
devem ser feitas para adequar o produto ao consumidor local e, 
assim, desenhar estratégias de entrada e diferenciação de marcas 
em mercados altamente competitivos. As missões contam ainda com 
um serviço customizado de matchmaking, um seminário preparatório, 
visitas guiadas ao comércio local e uma reunião de avaliação da 
estratégia para as próximas edições. 

MISSÃO PROSPECTIVA

Emirados Árabes Unidos 
Para entender, in loco, o maior mercado para calçados entre os países 
árabes, o Brazilian Footwear realizou, em maio, a primeira Missão de 
Prospecção nos Emirados Árabes Unidos, mercado-alvo do Programa 
desde 2013. Na agenda da missão prospectiva, estavam encontros com 
compradores locais, escritórios de Relações Públicas e consultores de 

matchmaking para fomento de negócios.  Os resultados e as percepções 
da ação foram apresentados para os associados nos diferentes polos 
calçadistas. A Missão também serviu para endossar o Estudo Estratégico 
de Calçados, realizado pela Abicalçados, através do Brazilian Footwear, 
e apresentado no final de março. O levantamento elencou, além de 
características culturais, aspectos do mercado de calçados que devem 
ser levados em consideração pelo exportador interessado naquele país.

CHINA
CHIC - China International Fashion Fair
Datas: 16 a 18 de março e 11 a 13 de outubro
Participações de marcas brasileiras: 17
Número de contatos comerciais: 439
Novos contatos: 378
Negócios realizados in loco: US$ 212.740,00
Expectativa de negócios: US$ 1.701.000,00

RÚSSIA
Missão Comercial Rússia
Data: 6 a 8 de junho
Participações de marcas brasileiras: 25
Número de contatos comerciais: 166
Novos contatos: 76
Expectativa de negócios: US$ 4.659.000,00 
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POP UP SHOWROOM

Fortalecer a marca junto ao lojista e ao consumidor. Apresentar a moda 
brasileira com um timing antecipado de compra em um espaço criado 
especialmente para as marcas brasileiras apresentarem suas coleções. O Pop 
Up Showroom reúne esses propósitos, com o objetivo de destacar a moda 
Made in Brazil no exterior. 

Em 2016, a ação foi realizada na Colombiamoda, Semana de Moda de 
Medellín, na Colômbia. A paixão pelos negócios, tendências de moda e pelo 
conhecimento compartilhado são os três elementos que movem a Semana 
de Moda. Entre desfiles, rodadas de negócios e espaços sensoriais, as marcas 
brasileiras ganham espaço e se destacam no país. 

Durante o Pop Up Showroom, as empresas nacionais participam de um 
matchmaking e ainda aproveitam para ganhar mais conhecimento de mercado 
durante o Seminário Preparatório, realizado um dia antes do evento. E para 
trabalhar a imagem das marcas, é realizado um evento de relacionamento 
com a imprensa, o Photocall.

Colômbia
Colombiamoda
Datas: 26 a 28 de julho
Participações de marcas brasileiras: 9
Número de contatos comerciais: 202
Novos contatos: 143
Negócios realizados in loco: US$ 712.000,00
Expectativa de negócios: US$ 1.364.000,00
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PROJETO COMPRADOR VIP

O Projeto Comprador VIP busca identificar e trazer ao Brasil potenciais 
compradores internacionais interessados em calçados e marcas 
brasileiras. A proposta da ação é criar oportunidades reais de negócios 
para os associados da Abicalçados e do Brazilian Footwear que atendam 
às demandas específicas do comprador convidado. 

A ação ocorre tanto durante um evento setorial quanto por meio de 
uma agenda customizada de acordo com a necessidade e o timing mais 
adequado para o comprador. 

O principal objetivo da 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.

Mei.com e Harris HRS Commerce (China)
10 a 13 de janeiro - Couromoda
Número de compradores: 4
Participação de marcas: 48 
Expectativa de negócios: US$ 240.000,00

Falabella (Argentina)
23 a 25 de maio - SICC 
Número de compradores: 4
Participação de marcas: 31
Expectativa de negócios: US$ 520.000,00

Ekonika (Rússia), Cueroz Velez (Colômbia) e  
Mario Hernandez (Colômbia)
26 a 29 de junho - Francal 
Número de compradores: 5
Participação de marcas: 40
Expectativa de negócios: US$ 1.290.000,00

Alshaya (Emirados Árabes)
4 a 6 de outubro
Número de compradores: 2
Participação de marcas: 14
Expectativa de negócios: US$ 120.000,00

KM Trading (Emirados Árabes)
21 a 23 de novembro - Zero Grau
Número de compradores: 2
Participação de marcas: 26
Expectativa de negócios: US$ 1.000.000,00 

17
compradores 
internacionais 

convidados

159 
marcas 

participantes

US$ 3,17
milhões 

em negócios
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MATCHMAKING

O serviço de matchmaking permite ao Brazilian Footwear acessar poten-
ciais compradores e, por vezes, abrir portas para muitas empresas brasi-
leiras em clientes até então inacessíveis. O serviço abrange os mercados 
da Colômbia - parte do Export Thinking -, China e Rússia - parte da Missão 
Comercial - e Emirados Árabes Unidos, focado em Projeto Comprador VIP 
e oportunidades de negócios individuais. 

A novidade em 2016 foi a contratação do serviço no mercado árabe, vi-
sando identificar compradores internacionais e estabelecer relacionamen-
to para sensibilizá-los sobre o Brasil e suas marcas. 

Após a Missão Prospectiva realizada nos Emirados Árabes, verificou-se 

a baixa adesão de compradores locais às feiras regionais. Identificou-se, 
entretanto, a preferência pela ida a grandes eventos internacionais e vi-
sitas à fábricas, com o intuito de conhecer a fundo a estrutura e cultura 
de cada empresa. 

Analisado o perfil dos compradores árabes, criou-se uma lista com 
os 20 principais players do mercado. O Brazilian Footwear identificou  
quais eram de maior interesse para a indústria calçadista brasileira e 
iniciou um relacionamento com vistas a estreitar os laços e encurtar 
o caminho para os negócios entre fornecedores brasileiros e compra-
dores da região. Durante o ano, foram alvo do trabalho as seguintes 
empresas:

EMPRESAS 
CONVIDADAS

Shoe Mart
Apparel
Alshaya

Walk & City
Shoe Centre

Quality Group
Andy Enterprises

KM Trading
Lulu Group
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BF ALLY

Com o intuito de estreitar o relacionamento com compradores 
internacionais, o BF Ally agiliza processos e busca atender de forma mais 
personalizada compradores do mundo todo. Nos últimos anos, o BF Ally 
vem se tornando uma atividade muito eficaz para o Brazilian Footwear. 
A aproximação com esses grandes grupos não traz benefícios apenas 
para as marcas, mas também para a Abicalçados, que consegue engajá-
los em ações diversas do Programa, enriquecendo sua programação. 
Em 2016, foram mais de 170 compradores nacionais e internacionais 
atendidos pela equipe da entidade, seja através de e-mail, telefone ou 
mesmo por contato via site da Abicalçados. Para 82 destes contatos, 
foram enviadas sugestões de marcas de calçados associadas com base 
nos interesses do comprador.

No primeiro semestre de 2016, o BF Ally favoreceu iniciativas de promoção 
do relacionamento com compradores em momentos importantes para as 
marcas brasileiras nos mercados-alvo. Durante a edição de fevereiro da 
FN Platform, nos Estados Unidos, o BF Ally promoveu a primeira edição 
do Brazilian Footwear Cocktail Hour, onde o público presente teve a 
oportunidade de conhecer produtos das marcas brasileiras e interagir 
com os representantes das empresas. O evento contou com a presença de 
cerca de 300 pessoas, entre compradores, imprensa e expositores, além 
de representantes de 30 das 33 marcas brasileiras presentes na feira.

170
compradores 
nacionais e 

internacionais 
atendidos

82 
compradores 

receberam suges-
tões de marcas 

com base em seus 
interesses
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EDITAIS

Buscando atender demandas diferenciadas dos associados, o Brazilian  
Footwear trabalhou com editais de incentivo às empresas do setor calçadis-
ta que buscam fortalecer sua presença no mercado internacional. Os editais 

têm o objetivo de apoiar a marca em sua estratégia de forma mais persona-
lizada, seja através de plataformas comerciais, anúncios na imprensa espe-
cializada ou mesmo ações de interação com o consumidor final no exterior.

EDITAL DE MÍDIA SETORIAL

O Edital de Mídia Setorial apoia marcas brasileiras de calçados na 
contratação de  anúncios em publicações setoriais, outdoors, painéis e 
catálogos em feiras  e eventos comerciais em algum dos mercados-alvo 
do Brazilian Footwear. O Edital tem o objetivo de auxiliar o aumento de 
vendas e reforço da imagem da marca no país selecionado.

/MaluSuperComfort

malusupercomfort.com.br

@MaluSuperComfort

13
marcas 

apoiadas em
2016

16 
peças

MERCADOS 
IMPACTADOS 
Alemanha, Itália, 
Estados Unidos, 
Colômbia e China
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EDITAL DE AÇÕES PERSONALIZADAS

Aumentar o volume de negócios de exportação com destino a um ou mais 
mercados-alvo do Brazilian Footwear através de ações com foco em nichos 
específicos de produto e lifestyle (infantil, luxo, moda praia, conforto, jovem, 
entre outros). Este é o objetivo do Edital de Ações Personalizadas, criado para 
atender marcas em eventos que não são apoiados pelo Brazilian Footwear 
nos mercados da Colômbia, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Emirados 
Árabes Unidos e China. Os eventos precisam impactar em resultados de 
vendas nos mercados-alvo, mas não precisam obrigatoriamente acontecer 
no mercado-alvo em questão.

EDITAL DE AÇÕES DIFERENCIADAS

O Edital de Ações Diferenciadas apoia iniciativas de marcas brasileiras junto 
ao 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 predefinidos e podem ter apoio em frentes como 
infraestrutura, aluguel de espaço, relações públicas, assessoria de imprensa ou 
marketing internacional, desfile e catering.

Em 2016, o Edital apoiou a Ghetz Importadora Exportadora Ltda com a 
marca Anatomic & Co no projeto Social Shoe, sapato criado em parceria com 
a universidade UCL para desconectar seu usuário, seguindo o movimento 
de “digital detox”. O auxílio do Brazilian Footwear foi destinado à criação 
de uma landing page e da página do projeto no Kickstarter, plataforma de 
financiamento colaborativo.

17
ações 

apoiadas

US$ 2,7
milhões em 

negócios 
realizados

US$ 3,6
milhões de 
expectativa 
de negócios
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P R O M O Ç Ã O
D E  I M A G E M

A Abicalçados está comprometida em promover a imagem 
do Brasil e da indústria calçadista nacional tanto aqui, 

quanto no exterior. Para isso, desenvolve ações junto à 
imprensa, formadores de opinião e celebridades.
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VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR

Com a curadoria de umas das principais e mais influentes publicações de 
moda do mundo, a Vogue Brazilian Footwear é uma edição especial da 
Vogue Brasil. A publicação possui duas edições anuais - uma que apresenta 
as coleções de outono-inverno, que circula a partir de janeiro, e outra que 
traz as novidades para a primavera-verão, com circulação a partir de julho.

A publicação conta com produtos de empresas exportadoras, impactando 
compradores internacionais, lojistas, distribuidores e formadores de 
opinião mundo afora. Com versões em português e inglês, a Vogue 
Brazilian Footwear é distribuída no Brasil pela editora Globo Condé Nast, 
com 85 mil exemplares por edição.

A versão internacional, em inglês, com tiragem de seis mil exemplares a 
cada edição, é distribuída pelo Brazilian Footwear nos eventos que contam 
com a presença das empresas nacionais nos mercados-alvo do programa, 
entre outros países impactados pelas ações do Brazilian Footwear.

Na edição de janeiro de 2016, que apresentou o outono-inverno do mesmo 
ano, participaram 58 marcas nacionais, enquanto na edição de julho de 
2016, 59 marcas apresentaram suas coleções de primavera-verão 2017.

170 
mil exemplares 
em português

12 
mil exemplares

em inglês

71 
marcas 

participantes

549
calçados

em destaque
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OUTONO/INVERNO 2016

PRIMAVERA/VERÃO 2017
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PROMOVOGUE SPECIAL

From retro designs to ballet-inspired creations,
here are this season’smust-have accessories

Winter 2016

BRAZILIAN FOOTWEAR
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>> Suzana Santos

Peep-toe boots featuring
geometric cut-outs are the
new must-haves for your

winter wardrobe
BY PATRICIA TREMBLAIS

PHOTOGRAPHED BY THIAGO JUSTO

puss in
boots

MUST-HAVES
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Shirt and turtleneck top, 
both Vitorino Campos; 
pants, Missinclof; shoes, 
Carrano. T-shirt, Youcom; 
pants, UMA. Sneakers, 
Ferracini 24h. Opposite, 
blazer, t-shirt and pants, 
everything, Cotton 
Project. Flip-flops, West 
Coast
  

VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR 11

Must have 

>> Amazonas 

Tie-up sandals made of 
natural fibers are 
perfect to be worn to 
the beach and back
By Raquel Kavati
PhotogRaPhed By Xico Buny
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PHOTOCALL
Despertar o desejo do consumidor internacional e posicionar o Brasil como 
referência de moda no mundo. É com essas premissas que o Brazilian 
Footwear promove o Photocall, ação de relacionamento com formadores 
de opinião que, a partir de uma sessão de fotos, com produção de moda e 
assessoria de imprensa local, coloca todos os holofotes nas marcas verde-
amarelas. Um dia antes das plataformas comerciais abrirem suas portas, a 
imprensa é convidada a participar do Photocall, em uma oportunidade para 
conhecer os lançamentos em primeira mão. 

Em 2016, o evento foi realizado na Colômbia durante as duas edições da 
IFLS - International Footwear and Leather Show, em Bogotá, nos meses 
de fevereiro e agosto; e durante a Colombiamoda, em julho, na cidade de 
Medellín. A Alemanha, mais precisamente a cidade de Düsseldorf, também 
recebeu uma edição da ação, em fevereiro, um dia antes do início da GDS; 
assim como o mercado russo, que contou com o Photocall paralelamente ao 
showroom brasileiro realizado em Moscou, em junho. 

Mais de 65 profissionais da imprensa, entre jornalistas, fotógrafos, blogueiros 
e editoras de moda participaram das ações nos três países. Eles puderam 
conhecer melhor as coleções e ainda conversar com os responsáveis pelas 
marcas brasileiras presentes no evento. As imagens clicadas nas edições do 
Photocall foram publicadas em diferentes veículos de comunicação.

ALEMANHA

A VISÃO DO ASSOCIADO
A Klin acredita e aposta muito em ações como o Photocall, que nos ajudam a levar a nossa marca, os nossos produtos 
para o consumidor final. O relacionamento com os formadores de opinião é extremamente importante, porque são 
esses profissionais que levam as novidades das nossas coleções para os pais e mães e, com isso, tornam nossa marca 
mais reconhecida e procurada a cada ano que passa. Por isso, seguimos participando desta ótima ação do Brazilian 
Footwear na Colômbia.
Tiago Martins de Sousa -  Negociador Internacional da Klin na América Latina
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RÚSSIA COLÔMBIA - MEDELLÍN

COLÔMBIA - BOGOTÁ CLIPAGEM
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FASHION BLOGGERS

Apresentar a moda brasileira pelos olhos de uma formadora de opinião 
do exterior. É com esse propósito que o Brazilian Footwear promove 
o Fashion Bloggers, ação que, a cada ano, ocorre em um Estado do 
Brasil, mostrando aos quatro cantos do mundo toda a diversidade 
cultural, econômica e social do País. Um verdadeiro roteiro cultural em 
cenários que representam um pouco da personalidade de cada um dos 
brasileiros.

A capital paranaense foi a locação escolhida para receber a blogueira 
chinesa Patty, que soma mais de meio milhão de seguidores nas 
plataformas mandarins Weibo (weibo.com/u/1877951477) e WeChat 

(Zhoupatty). Entre os dias 24 e 28 de outubro, a blogger percorreu as 
ruas e pontos turísticos de Curitiba para criar um editorial de moda com 
dez marcas de calçados brasileiras. Patty também foi recebida pelas 
irmãs do Tudo Orna, blog de Curitiba que está no ar há cinco anos.

Além de Patty, outra formadora de opinião participou do Fashion 
Bloggers. A norte-americana Mary Seng, do Happily Grey, está 
postando fotos de looks com os calçados brasileiros, seja nos Estados 
Unidos, onde vive, ou em suas viagens pelo mundo. Com seguidores 
fiéis, Mary já trabalhou em colaboração com o Brazilian Footwear em 
2015 durante ação na Semana de Moda de Nova Iorque.
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PATTY
Uma das mais famosas e populares blogueiras que trata de moda 
e viagens na China, Patty é seguida por milhares de fãs pelo seu 
senso único de moda e por seus textos leves e convidativos. Ela já 
foi entrevistada e participou de sessões de fotos para veículos de 
comunicação, como Cosmo, Marie Claire, Femina e Rayli, além de 
participar de programas de televisão. Patty também trabalha com 
renomadas marcas, a exemplo da Mont Blanc, Calvin Klein, Chloé, 
Salvatore Ferragamo e Bulgari.

MARY SENG
Mary Seng é fundadora e editora do blog Happily Grey, dedicado 
à moda, viagens e beleza. Com residência em Nashville, Mary 
passa metade de seu tempo acompanhando eventos de moda 
e explorando novos lugares. Ela tem um estilo único, que 
conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Mary já trabalhou 
em colaboração com Urban Outfitters, Marc Jacobs, Gorjana e foi 
embaixadora da marca Tommy Hilfiger.

AS BLOGUEIRAS

440,5 mil
fãs

160 mil
seguidores

22,5 mil
fãs

770 mil
seguidores

4,3 mil
seguidores

38,8 mil
seguidores
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FASHION TRIP

Durante a principal semana de moda brasileira, o São Paulo 
Fashion Week, o Brazilian Footwear promoveu a Fashion Trip. 
Nesta segunda edição da ação, realizada entre 25 e 30 de abril, 
nas cidades de Franca/SP, Ribeirão Preto/SP, e São Paulo/SP, o 
convidado foi o editor de moda Xiaobin He, da GQ China, revista 
que conta com uma tiragem mensal de 800 mil exemplares. 

O roteiro iniciou em Franca, onde o convidado pôde conhecer 
um pouco mais sobre a produção de calçados no Brasil. Na 
capital dos calçados masculinos, ele conversou com os gerentes 
de exportação e visitou as áreas de criação, desenvolvimento 
e produção das empresas Radamés, Amazonas e Toni Salloum, 
além da loja-conceito da Democrata, em Ribeirão Preto. Xiaobin 
He também teve a oportunidade de criar seu próprio flip-flop 
Amazonas. 

Na segunda etapa da viagem, já na capital paulista, o editor 
de moda da GQ China acompanhou o SPFW, onde assistiu os 
desfiles das marcas: A La Garçonne, Samuel Cirnansck, Triya, 
Ellus 2nd Floor, Gloria Coelho, Água de Coco por Liana Thomaz, 
João Pimenta, Salinas, Murilo Lomas, Amir Slama, GIG Couture, 
Ratier e Cotton Project. Também no SPFW, ele se encontrou com 
os editores da versão brasileira da revista, no lounge da Vogue. 
No encontro com Ivan Padilla, redator-chefe da GQ Brasil, 
e Ricardo Cruz, diretor de redação da publicação brasileira, 
no SPFW, Xiaobin He trocou experiências e perguntou sobre 
a moda masculina, o comportamento e o lifestyle do homem 
brasileiro. Ainda em São Paulo, Xiaobin He visitou as flahships 
da Melissa, Insecta Shoes e Ciao Mao.
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PROJETO IMAGEM

O Projeto Imagem consiste na intermediação da vinda de um grupo de 
jornalistas internacionais ao Brasil para cobertura das principais feiras 
calçadistas brasileiras. Em 2016, a ação convidou os formadores de 
opinião para acompanhar as mostras Couromoda e Francal, em São Paulo/
SP. 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 duas feiras vieram como convidados do Projeto Imagem dez jornalistas 
da Argentina, Colômbia, França, Itália e Espanha.  

País
Argentina
Argentina
Colômbia
Espanha
Itália
Itália
Itália
França
França

Veículo
Serma
CueroAmerica
Style America
Global Fashion
Moda Pelle
Fotoshoe
Ars Arpel Group
Shoe Intelligence
Chausser

Jornalista
Aldo Horacio Delfino Cuel
Maurício Herzovitch
Andres Rodriguez Barreto
Maite Ruiz Atela
Jose Rivera
Gabriella Laino e Lorenzo Raggi
Stefano Migliavacca
Alexis Depoux
Jean Pierre Bidegain
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La 48a edición de FRANCAL -Feria de Moda en Cal-
zados, Manufacturas, y Accesorios- que se efec-
tuó desde el 26 al 29 de Junio 2016, en Parque An-
hembí de São Paulo, fue considerada por la indus-
tria y el mercado minorista brasileños como el
evento que marcó la recuperación de los negocios
del sector en el segundo semestre.

Nuevo marco político

La estabilidad política y las primeras medidas anun-
ciadas por el equipo económico del nuevo gobierno
brasileño comenzaron a dar señales de mejora en
los indicadores macroeconómicos. Los inversores
empiezan paulatinamente a recuperar la confianza
y los consumidores, de a poco, retornan a las tien-
das y comercios.
Según evaluación del presidente de FRANCAL, Ab-
dala Jamil Abdala, estos factores, sumados a la
desvalorización de la moneda brasileña frente al
dólar crearon un ambiente de negocios positivos
en los mercados interno y externo. El ejecutivo re-
cuerda que en el pasado reciente, cuando el dólar
estaba más barato, Brasil consiguió mantener su
exportación de calzados a más de 150 países.
“Ahora, con el valor de la moneda norteamerica-
na favorable, la situación tiene que mejorar. Las
exportaciones de calzados crecieron casi 2% en
los cinco primeros meses. Considero que el se-
gundo semestre será aún mejor, ya que somos
un país conocido mundialmente por las coleccio-
nes de verano”, concluyó.

Opiniones coincidentes

Para el presidente ejecutivo de la Asociación Bra-
sileña de las Industrias del Calzado -ABICALÇA-
DOS-, Heitor Klein, la última edición de FRAN-
CAL, superó las expectativas de muchos empre-
sarios y señaló el retorno de la confianza del sec-
tor del calzado brasileño.
Según afirmó, FRANCAL vino para ratificar la en-
cuesta realizada por una de las principales entidades
de la industria brasileña (CNI -Confederación Nacio-
nal de Industrias-), que apuntó el mayor aumento
en el índice de confianza por parte de los empresa-
rios desde Noviembre de 2014. “Creo que, más im-

portante que los negocios realizados, considerados
buenos por muchos expositores, el aspecto más so-
bresaliente de FRANCAL 2016 fue la recuperación del
clima de confianza”, destacó el ejecutivo. Puso en re-
lieve la percepción de que Brasil parece haber llegado
al fin de un ciclo de bajas, y que deberá retomar el
crecimiento económico gradualmente a partir del
segundo semestre de 2016.

Mercado interno

Los principales compradores independientes y de
cadenas comerciales de los distintos estados de
Brasil, estuvieron recorriendo la feria en procura
de realizar sus primeros pedidos.

Si bien se reconoció cierta cautela en las compras,
lo más importante fue percibir una mayor confian-
za en la recuperación del mercado de consumo.
Según fuentes del sector, las bajas temperaturas
registradas en el mes de Junio en Brasil, promo-
vieron mayores compras en la feria, ya que los co-
merciantes consiguieron vender sus productos
stockeados que estaban a la espera del frío.

Exportaciones favorecidas
por valor del dólar

FRANCAL llamó la atención por los negocios rea-
lizados con el mercado internacional. Con la va-
lorización del dólar sobre el real, el precio del pro-

FRANCAL dio señales 
de recuperación
En São Paulo, Brasil, la industria del calzado expuso las nuevas colecciones 
para iniciar las ventas de temporada.

JULIO · AGOSTO 2016

Compradores de todo el país y del exterior confirmaron a FRANCAL como un importante punto de contactos y negocios. 

El presidente de FRANCAL, Abdala Jamil Abdala, señaló que los indi-
cadores económicos son favorables para la recuperación del mercado.

Los desfiles y pasarelas de moda atrajeron numeroso público, ávido
por conocer las últimas tendencias en calzados.

Chausser

Arsutoria

Global Fashion

Serma

Style America
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CALÇADO DA FAMA

Consagrado como um dos mais relevantes festivais de música da cena 
internacional, o Coachella Music and Arts Festival também é palco para as 
principais tendências de moda e comportamento da temporada. Realizado 
na cidade de Indio, na Califórnia, EUA, o evento foi escolhido como cenário 
para o Calçado da Fama, ação promovida pelo Brazilian Footwear, por ser 
destino certo de celebridades e influenciadores de todo o mundo. Olivia 
Lopez, autora do blog Lust for Life, jornalista e consultora de moda, foi a 
embaixadora oficial do programa Brazilian Footwear no evento, entre 15 
e 17 de abril. 

Além de usar exclusivamente os calçados Made in Brazil durante os três 
dias de festival, na manhã do dia 17 de abril Olivia foi a anfitriã de um 
brunch oferecido a um seleto grupo de fashionistas na casa em que ficou 
hospedada juntamente com outras quatro amigas influenciadoras: Jeni 
Ni (instagram.com/thejenini), Jenny Ong, (instagram.com/neonblush), 
Drea Sobieski (instagram.com/dreasobieski) e Rachel Nguyen (instagram.
com/thatschic). As influenciadoras contaram com o conforto e o estilo 
de marcas como Vicenza, Schutz, Vinci Shoes, Amazonas e CC Corso 
Como. Foram 12 postagens no Instagram, com marcação das marcas 
participantes, duas postagens em blog, levando os leitores aos websites 
das marcas, mais de 6,677,576 impressões nos conteúdos relacionados 
à ação, somando postagens nos canais do Brazilian Footwear e canais 
oficiais das blogueiras. 

A ação Calçado da Fama consiste em aproveitar toda a movimentação em 
torno de eventos de música, televisão ou de cinema nos Estados Unidos 
para promover a imagem de uma ou mais marcas brasileiras frente a 
formadores de opinião e celebridades. As iniciativas não necessariamente 
seguem o mesmo formato a cada edição, buscando sempre a melhor 
maneira de trazer visibilidade às marcas participantes.
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SOBRE OLIVIA LOPEZ
Jornalista, escritora e autora do blog Lust for Life:

Mais de 

73,4 
mil visitantes 

mensais 
no blog

Mais de

325 
mil seguidores 
no Instagram

Mais de

240 
mil fãs no 
Facebook

OUTRAS INFLUENCIADORAS

15,5 
mil seguidores 

no twitter

Jenny Ong
Neon Blush

Rachel Nguyen 
That’s Chic

Drea Sobieski 
The Color Wild

Jeni Ni
Thejenini
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RELAÇÕES PÚBLICAS

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. Através dos escritórios de relações públicas, as marcas 
brasileiras são divulgadas 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. 

COLÔMBIA
A empresa M&C Marketing y Comunicacio-
nes é responsável por trabalhar a imagem 
do setor calçadista brasileiro na Colômbia. 
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 pro-
grama Brazilian Footwear durante a parti-
cipação nos eventos voltados à promoção 
comercial que acontecem no mercado, além 
de manter um cadastro dos principais com-
pradores do país. Em 2016, foram alcança-
dos US$ 565 mil em mídia espontânea.

ALEMANHA E RÚSSIA
A promoção de imagem nos mercados da Alemanha 
e Rússia foi realizada pela 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 relacionamen-
to com a imprensa durante o ano, a agência prestou 
importante suporte às marcas brasileiras durante as 
feiras e missões comerciais, o que resultou em US$ 
553 mil em mídia para o calçado nacional.

Resultado
total do ano

US$ 6,5  
milhões
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ITÁLIA
Embora a Itália não estivesse entre os mercados-alvo 
do Brazilian Footwear, o Programa manteve a empre-
sa Diomedea para fazer um trabalho de divulgação 
institucional e de moda ligado às empresas nacio-
nais que participaram da theMicam. 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. Em 2016 foram US$ 1,1 milhão em retorno 
de mídia espontânea.

EUA
No mercado norte-americano, o Brazilian Footwear 
conta com os serviços da 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 finais por meio de veículos de 
moda e mídias sociais (B2C) e comunicação com 
formadores de opinião e blogueiras de moda. 
Entre os resultados obtidos estão US$ 2,8 milhões 
em mídia espontânea nos mais diferentes canais.

CHINA
No gigante asiático, 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. 
A 3rd Floor é responsável pela geração de 
conteúdo e interações na página do Brazilian 
Footwear no Weibo, um dos principais sites 
de rede social do país. Somente em 2016, 
a 3rd Floor atingiu resultados de US$ 1,5 
milhão em clipagem.
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R E L A C I O N A M E N T O
A Abicalçados valoriza o relacionamento com seus 

associados e parceiros. Por isso, busca a cada dia aprimorar 
sua comunicação para que todas as oportunidades sejam 

conhecidas e aproveitadas.
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PROGRAMA DE APADRINHAMENTO

O Programa de Apadrinhamento surgiu em setembro de 2015 
com intuito de aproximar ainda mais as empresas associadas da 
Abicalçados por meio da personalização do atendimento. De acordo 
com o programa, cada colaborador da entidade se transforma em 
padrinho ou madrinha de uma ou mais empresas associadas, trazendo 
suas demandas particulares e dúvidas para que sejam sanadas o mais 
breve possível, assim otimizando a comunicação e fortalecendo os 
laços entre a representação e os representados. 

Ainda conforme o projeto, o papel do padrinho e da madrinha é 
conhecer as necessidades da empresa, se aproximar de todos os 
setores dentro dela, entender os seus desafios e objetivos a curto, 
médio e longo prazos, estando sempre alerta para as oportunidades 
que se encaixam no perfil da empresa afilhada. 

ABINEWS
Enviado pela Unidade de Relacionamento pela primeira vez em janeiro 
de 2016, o AbiNews é uma ferramenta de comunicação digital criada 
para informar as ações e benefícios da Abicalçados aos associados. 
Com notas e links para mais informações, a newsletter é quinzenal - 
enviada nas quintas-feiras - e tem tido uma ótima receptividade entre 
os associados, diminuindo também a necessidade de envios de e-mail 
marketing e otimizando a comunicação com objetividade e praticidade.
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CALENDÁRIO DE AÇÕES 2017

JANEIRO

14-17
Expo Riva Schuh - Itália

15-18
Couromoda - Brasil

16-17
Talk Shoe

FEVEREIRO

07
Photocall Bogotá/IFLS - Colômbia

08-10
Export Thinking Bogotá / IFLS - Colômbia

12-15
theMicam - Itália

21-23
FN Platform - EUA

MARÇO

14-16
Projeto Sola na Fimec - Brasil

15
FF Exchange na Fimec - Brasil

ABRIL

18    
Análise de Cenários - Brasil

27
5º Prêmio Direções - Brasil 

MAIO

22-24
SICC - Brasil

JUNHO

10-13
Expo Riva Schuh - Itália

A definir
21º SNIC - Brasil
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JULHO

02-05
Francal - Brasil

03-04
Talk Shoe - Brasil

24
Photocall Medellín - Colômbia

25-27
Export Thinking Medellín
ColômbiaModa - Colômbia

AGOSTO

08
Photocall Bogotá/IFLS - Colômbia

09-11
Export Thinking Bogotá
IFLS - Colômbia

14-16
FN Platform - EUA

SETEMBRO

17-20
theMicam - Itália

A definir
Análise de Cenários - Brasil

OUTUBRO

A definir
Moda Co - Brasil

A definir
Maratona MUDE - Brasil

NOVEMBRO

20-22
Zero Grau - Brasil
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