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Apresentação do Negócio
Aviso: Antes de conhecer este negócio, vale ressaltar
que os tópicos a seguir não fazem parte de um Plano de
Negócio e sim do perfil do ambiente no qual o empreendedor
irá vislumbrar uma oportunidade de negócio como a descrita a
seguir. O objetivo de todos os tópicos a seguir é desmistificar e
dar uma visão geral de como um negócio se posiciona no
mercado. Quais as variáveis que mais afetam este tipo de
negócio? Como se comportam essas variáveis de mercado?
Como levantar as informações necessárias para se tomar a
iniciativa de empreender? A oferta de modelos de calçados tem
crescido, assim como de vários itens do nosso vestuário. Esta
oferta de produtos responde à uma necessidade da moda em
ser mais democrática, onde fazer moda significa nos
produzirmos de maneira mais individual. Indo nesta direção, as
tendências de moda, que são frutos do resultado medido pelos
formadores de opinião em relação às possibilidades numa
determinada estação, apresentam cada vez mais opções. Na
história do calçado não é diferente, são objetos que
independem do corpo para existirem, têm estrutura própria,
eles têm volumes próprios. Exceção feita a uma parte das
sandálias que necessitam dos pés para existirem. Os calçados
que encontramos nas vitrines têm as formas bem diversificadas
e se apresentam cada vez mais como resultado de pesquisas
super elaboradas e maior riqueza de materiais. Bicos finos e
alongados, largos, arredondados ou quadrados com
finalizações dos tipos mais variados, irregulares, em triângulo e
ou voltados para cima; com saltos das mais diferentes alturas e
tipos, finos, grossos, arredondados, em forma de carretel, finos
quando vistos pela lateral, plataformas e com acabamentos dos
mais diversos, pintados, esculpidos, forrados em tecido, palha,
couro e fabricados com diferentes matérias-primas, tais como:
madeira, pvc transparente, acrílico, metal. Segundo o estudo "A
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indústria de Calçados Tradicional- Diagnóstico da
Competitividade" (SEBRAE, 1998), o calçado é constituído de
uma parte superior denominada cabedal, e outra inferior, o
solado. O cabedal, que cobre e protege a porção superior do
pé, divide-se em três partes: gáspea (frente), lateral e traseiro.
O solado é a parte do calçado que se interpõe entre o pé e o
solo. Complementam o cabedal e o solado vários outros
componentes: contrafortes, palmilhas, biqueiras, tacões, saltos,
almas-de-alço, calcanheiras , cadarços, lingüetas, ilhosés etc.,
os quais, variam de acordo com o tipo, uso, modelo e o sistema
de fabricação do calçado. Os quatro principais segmentos da
cadeia calçadista são: curtume, componentes e acessórios,
calçados (de couro e materiais sintéticos), artefatos de couro
(bolsas, cintos, etc.). Além disso, ainda integram a cadeia
calçadista a indústria de máquinas, os frigoríficos e o setor
pecuarista. De acordo com a Abicalcados (2009), nas últimas
quatro décadas, o Brasil tem representado um importante papel
na história do calçado. O maior país da América Latina é um
dos mais destacados fabricantes de manufaturados de couro,
detendo o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores
mundiais, tendo importante participação na fatia de calçados
que aliam qualidade e design a preços competitivos. Já as
bolsas, são acessórios indispensáveis do guarda-roupa
feminino. As bolsas, além de terem a utilidade de guardar e
organizar objetos e documentos, funcionam como um
importante item de moda que, muitas vezes, retrata a
personalidade da consumidora. Existem verdadeiras jóias
nesse segmento. Vários ícones e marcas são conhecidos
mundialmente. Não há dúvidas que a bolsa feminina deixou de
ser apenas um artigo feito exclusivamente para carregar
objetos, para as mulheres a bolsa representa status, filosofia
de vida e através da moda as bolsas ganharam um glamour
especial. Este documento não substitui o Plano de Negócios,
que é imprescindível para iniciar um empreendimento com alta
4
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probabilidade de sucesso. Para a elaboração do Plano de
Negócio, deve ser consultado o SEBRAE mais próximo.

Mercado
A indústria brasileira de couro e calçados mantém uma
estrutura heterogênea, com predominância quantitativa de
pequenas e médias empresas, mas concentração do emprego
e da produção nas mãos de um número reduzido de grandes
empresas, reproduzindo internamente uma característica
observada no plano internacional. Dados do Relatório Anual
de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e do
Emprego (MTE) apontavam a existência de aproximadamente
13 mil estabelecimentos na indústria brasileira de couro e
calçados em 2006. Somente no segmento de calçados havia
cerca de 8,8 mil empresas, concentrando em torno de 67,5%
do número de estabelecimentos da indústria. O segmento de
artefatos de couro incluía quase 2,8 mil empresas (21,4% do
total). Os segmentos de couro e de partes de calçados
continham um número relativamente reduzido de empresas,
respectivamente, 815 e 625 estabelecimentos. A
predominância de pequenas e médias empresas pode ser
facilmente observada: no segmento de calçados, o número de
estabelecimentos com até 9 funcionários representava 64,7%
do total em 2006. Por volta de 60% das empresas fabricantes
de partes de calçados também empregavam até 9 funcionários.
Por sua vez, no segmento de couro, o número de empresas
nesta faixa de emprego representava 50,2% do total no mesmo
ano. No segmento de artefatos de couro, este número sobe
para um patamar ainda mais elevado: 72,6% (RAIS/MTE).
Segundo estimativas do IEMI (Instituto de Estudos e Marketing
Industrial) disponíveis no documento Resenha Estatística 2009
elaborado pela Abicalçados (Associação Brasileira da Indústria
de Calçados), a produção brasileira de calçados atingiu 808
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milhões de pares em 2007, destacando o Brasil como um dos
maiores produtores mundiais. Em 2004, a produção brasileira
de calçados chegou a atingir a casa dos 900 milhões de pares,
mas passou a reduzir anualmente chegando a 803 milhões de
pares estimados em 2008. Igualmente conforme a
Abicalcados (2009), apesar da maior concentração de
empresas e pessoal ocupado na produção de calçados estar
localizada no estado do Rio Grande do Sul, considerado o
berço do calçado no Brasil, a produção brasileira está
gradualmente sendo distribuída para outros pólos. Estes estão
localizados nas regiões Sudeste e Nordeste do país, sendo
destacado o interior do estado de São Paulo (cidades de Jaú,
Franca e Birigui), bem como estados emergentes como
Paraíba, Ceará e Bahia. Há também crescimento na produção
de calçados no estado de Santa Catarina (região de São João
Batista) e em Minas Gerais (região de Nova Serrana e Belo
Horizonte). Os pólos calçadistas têm em comum a abundante
disponibilidade de mão-de-obra qualificada, oferta de
matéria-prima, tecnologia em processos e equipamentos que
resultam na capacidade de produção dos mais variados tipos
de calçados e com flexibilidade para atender de forma ágil as
demandas na transição de uma temporada para outra. Com
relação à estrutura do setor calçadista, verifica-se uma grande
variedade de fornecedores de matéria prima, máquinas e
componentes, que, aliada à tecnologia de produtos e
inovações, faz do setor calçadista brasileiro um dos mais
importantes do mundo. Em 2008, três estados representaram
88% das exportações brasileiras em US$: Rio Grande do Sul,
Ceará e São Paulo. Ainda no que se refere ao mercado
mundial, durante a década de 80, observou-se o avanço das
economias em desenvolvimento no domínio do mercado
mundial de calçados, destacando-se principalmente a
participação da China que é responsável pela maior produção e
exportação de calçados no mundo (Rabelo de Souza, 2003).
6
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Este fato pode ser explicado pelas estratégias adotadas pelos
países desenvolvidos que vêm se concentrando em segmentos
industriais mais especializados e de alta tecnologia, enquanto
as economias em desenvolvimento se dedicam a segmentos
que necessitam mais intensivamente de mão-de-obra barata.
Apesar da redução do volume exportado nos últimos anos, o
Brasil tem se capacitado cada vez mais para exportar para
diversos países dos diferentes continentes, fortalecendo sua
importância no mercado calçadista mundial. Atualmente são
mais de 140 países de destino, fornecendo 166 milhões de
pares. Considerando os dez maiores compradores de
calçados brasileiros, nota-se que estes representam a
importância de 73% das divisas geradas com os embarques
para o exterior em 2008. Os Estados Unidos mantém a primeira
posição como principal destino dos calçados brasileiros com
uma representatividade de 25,7% nas divisas, com 484 milhões
de dólares. Tendências do comércio mundial de calçados
o
elevação dos valores negociados em todos os
segmentos da indústria: couro, calçados e artefatos de couro; o
liderança do segmento de calçados, principalmente dos
produtos de cabedal de couro, apesar do maior crescimento
relativo dos calçados de cabedal de plástico/borracha e têxtil; o
concentração das exportações mundiais de calçados a
partir de um grupo reduzido de países: predomínio dos países
asiáticos, mas com forte presença da Itália e do Brasil; o
concentração das importações mundiais de calçados nos EUA;
o
destaque da China e do Brasil no comércio mundial de
calçados: aumento de participação da China e redução da
participação do Brasil ao longo da década atual.
Oportunidades: Brasil é um forte produtor e competidor da
indústria de couros A indústria brasileira de calçados possui
uma grande vantagem comparativamente a outros países: a
existência de uma forte e consolidada indústria de couros,
principal matéria-prima na confecção de calçados e bolsas. A
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cadeia produtiva coureiro-calçadista é um dos grandes motores
da economia nacional. O complexo industrial é formado pelos
setores de curtumes, de componentes, de máquinas e de
artefatos de couro. Trata-se de um negócio que movimenta
receita superior a US$ 21 bilhões anuais, reúne 10 mil
indústrias e emprega mais de 500 mil pessoas. É importante
ressaltar que existem vários curtumes artesanais, sem qualquer
registro formal, com a produção voltada, basicamente, para os
mercados regionais de calçados rústicos e artesanatos.
Ameaças: produtos de baixo custo (concorrência com a
China) e de baixo valor agregado (setor informal da
economia) De acordo com o Relatório Setorial elaborado em
setembro de 2008 pela ABDI (Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial) e UNICAMP (Núcleo de Economia
Industrial e Tecnologia do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas), o crescente
deslocamento da produção mundial para países asiáticos,
principalmente para a China, tem acompanhado a tendência de
reorganização mundial da cadeia de produção, de
comercialização e de distribuição de calçados. Nos países
asiáticos, os grandes compradores têm encontrado
fornecedores de produtos relativamente mais baratos. A China
tem apresentado reduzido custo de mão-de-obra e economias
de escala, com capacidade de atendimento a elevados lotes de
pedidos a custos baixos. Ademais, tem mantido sua moeda
nacional desvalorizada com relação ao dólar, estimulando
exportações de grande parte da produção local de calçados.
No período 2000-2007, por exemplo, houve queda de
participação brasileira nos valores importados de calçados por
seu principal mercado consumidor (Estados Unidos): de 8,1%,
em 2000, para 5,3%, em 2007, enquanto a China ocupava
grande parte do mercado importador norte-americano,
passando de 36,3%, em 2000, para 60,3%, em 2007. A
comparação do comportamento dos preços médios dos
8
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calçados de cabedal de couro brasileiros e chineses importados
pelo mercado norteamericano contribui para a compreensão do
movimento ora analisado. Enquanto o preço médio dos
calçados de couro brasileiros exportados para os Estados
Unidos aumentou de US$ 11,4, em 2000, para US$ 17,8, em
2007, os preços médios dos calçados de couro chineses
exportados para o mesmo mercado não somente se
mantiveram em patamares bastante inferiores como também se
elevaram relativamente menos, de US$ 5,4, em 2000, para
US$ 7,1, em 2007. Esta diferença de preços certamente está
relacionada aos reduzidos custos de produção atingidos pelos
fabricantes chineses de calçados. Desta forma, o Brasil tem
claramente perdido espaço para a China no maior mercado
importador de calçados do mundo: os EUA. Além da “ameaça
chinesa”, um outro fator preocupante, em âmbito nacional, é a
existência de inúmeros produtores e lojistas informais. Muitos
desses produtores confeccionam bolsas e calçados de baixo
valor agregado com preços abaixo dos praticados no setor
formal da economia representando fortes concorrentes.

Localização
A escolha do local e do espaço físico necessário para
instalar seu negócio é uma decisão muito importante para o
sucesso do empreendimento. O local deve oferecer
infra-estrutura adequada e condições que propiciem o seu
desenvolvimento. É fundamental avaliar a facilidade do acesso
a partir do perfil de sua clientela. Um acesso fácil ou próximo
de onde seu cliente reside (conveniência) é sempre uma
maneira de se destacar no mercado. O ideal, quando possível,
é sempre buscar uma localização em uma via de alto tráfego,
pois na maioria dos casos, sua loja vai chamar a atenção de
diversos clientes que não pretendem comprar o que você
vende agora, mas que saberá procurá-lo quando necessário.
Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados
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Cabe sempre analisar o sentido da avenida mais interessante.
Alguns tipos de comércio tem melhores resultados quando
localizados no sentido Centro-Bairro de uma via, ao passo que
outros recebem mais clientes quando estão localizados no
sentido Bairro-Centro. Outros locais interessantes para instalar
uma loja de bolsas e calçados são os shoppings, pois
concentram diversas outras atividades que atraem diferentes
consumidores, e as ruas comerciais (algumas cidades possuem
ruas comerciais como é o caso, por exemplo, da Avenida
Monsenhor Tabosa na cidade de Fortaleza, conhecida pela sua
grande concentração de lojas de bolsas e calçados). Também é
importante a existência de estacionamento para os clientes. Um
outro fator que pode ser observado como positivo é a
proximidade com pontos de ônibus ou outros transportes
públicos.

Exigências legais específicas
Para dar início ao processo de abertura da empresa é
necessário que se cumpra os seguintes procedimentos:
1)Consulta Comercial Antes de realizar qualquer procedimento
para abertura de uma empresa deve-se realizar uma consulta
prévia na prefeitura ou administração local. A consulta tem por
objetivo verificar se no local escolhido para a abertura da
empresa é permitido o funcionamento da atividade que se
deseja empreender. Outro aspecto que precisa ser pesquisado
é o endereço. Em algumas cidades, o endereço registrado na
prefeitura é diferente do endereço que todos conhecem. Neste
caso, é necessário o endereço correto, de acordo com o da
prefeitura, para registrar o contrato social, sob pena de ter de
refazê-lo. Órgão responsável: ·
Prefeitura Municipal; ·
Secretaria Municipal de Urbanismo. 2) Busca de nome e marca
Verificar se existe alguma empresa registrada com o nome
pretendido e a marca que será utilizada. Órgão responsável: ·
10
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Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade
Simples) e Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).
3) Arquivamento do contrato social/Declaração de Empresa
Individual Este passo consiste no registro do contrato social.
Verifica-se também, os antecedentes dos sócios ou empresário
junto a Receita Federal, por meio de pesquisas do CPF. Órgão
responsável: ·
Junta Comercial ou Cartório (no caso de
Sociedade Simples. 4) Solicitação do CNPJ Órgão responsável:
·
Receita Federal. 5) Solicitação da Inscrição Estadual
Órgão responsável: ·
Receita Estadual 6) Alvará de
licença e Registro na Secretaria Municipal de Fazenda O Alvará
de licença é o documento que fornece o consentimento para
empresa desenvolver as atividades no local pretendido. Para
conceder o alvará de funcionamento a prefeitura ou
administração municipal solicitará que a vigilância sanitária faça
inspeção no local para averiguar se está em conformidade com
a Resolução RDC nº 216/MS/ANVISA, de 16/09/2004. Órgão
responsável: ·
Prefeitura ou Administração Municipal; ·
Secretaria Municipal da Fazenda. 7) Matrícula no INSS
Órgão responsável: Instituto Nacional de Seguridade Social;
Divisão de Matrículas – INSS Além de todos esse
procedimentos, é muito importante lembrar que essa atividade
exige o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor- Lei
nº. 8.078/1990. As empresas que fornecem serviços e
produtos no mercado de consumo devem observar as regras
de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de
Defesa do Consumidor (CDC). O CDC foi instituído pela Lei n.
8.078, em 11 de setembro de 1990, com o objetivo de regular a
relação de consumo em todo o território brasileiro, na busca do
reequilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor, seja
reforçando a posição do primeiro, seja limitando certas práticas
abusivas impostas pelo segundo. É importante que o
empreendedor saiba que o CDC somente se aplica às
operações comerciais em que estiver presente a relação de
Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados
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consumo, isto é, nos casos em que uma pessoa (física ou
jurídica) adquire produtos ou serviços como destinatário final.
A fim de cumprir as metas definidas pelo CDC, o empreendedor
deverá conhecer bem algumas regras que sua empresa deverá
atender, tais como: forma adequada de oferta e exposição dos
produtos destinados à venda, fornecimento de orçamento
prévio dos serviços a serem prestados, cláusulas contratuais
consideradas abusivas, responsabilidade dos defeitos ou vícios
dos produtos e serviços, os prazos mínimos de garantia,
cautelas ao fazer cobranças de dívidas .

Estrutura
De acordo com o documento como abrir seu negócio:
loja de calçados, a estrutura básica deve contar com uma área
mínima de 62m², que será distribuída entre o escritório,
estoques de produtos, loja e pequena copa e banheiro para os
Funcionários. O arranjo físico da loja (caixas, vitrines,
espelhos, assentos) deve ser feito levando em consideração o
fluxo de vendedores e clientes inseridos no processo de
vendas. As vitrines, nesse tipo de comércio são peças
fundamentais de atração de clientes. Geralmente é olhando a
vitrine que o cliente decide se vai ou não entrar na loja e
experimentar alguns pares. Os espaços indicados acima devem
ser dotados de layout adequado, respeitando a movimentação
dos clientes, conforme segue: a. Exposição dos produtos:
espaço dotado de expositores de calçados, de preferência em
amplas vitrines de vidros voltadas para a área de trânsito de
Pedestres; b. Atendimento/Vendas: essa área deve ser ampla
o suficiente para a alocação de cadeiras/sofás ou outras formas
de assentos que possibilitem aos clientes provarem os
calçados de seu interesse. Esse espaço será utilizado para que
os vendedores abordem os clientes que entram na loja de
calçados; c. Estoque/Depósito: nesse espaço deverão estar
12
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dispostas as prateleiras que receberão os pares de calçados,
em caixas, a serem comercializados; d.
Administrativo-financeiro: esse espaço é destinado à
elaboração das tarefas administrativas e financeiras da loja de
calçados, tais como fechamento do caixa, conciliações das
vendas via cheque, dinheiro, cartões de crédito, crediário,
contas a pagar, dentre outros. Também serão executados,
nessas áreas, as tarefas de controle de estoques, compras e
outras atividades de escritório. Não existe uma regra clara e
objetiva para a definição da estrutura física necessária para
instalação de uma loja de calçados. Mas como em qualquer
outro empreendimento, os departamentos deverão ser
separados da melhor forma para que seja possível conseguir a
maior produtividade possível de cada colaborador. Além disso,
a loja deverá causar uma boa impressão a todos que a visitam.
Para que tudo funcione adequadamente é necessário um layout
despojado, atraente e funcional. Alguns pontos importantes a
serem observados: • Fachada: esse item é extremamente
importante a ser elaborado, pois será um excelente meio de
oferecer uma visão positiva da loja. Assim,a fachada deverá ser
elaborada o mais adequado possível, visando com isto que o
público veja a loja de calçados e ache a bastante interessante,
sendo então um atrativo a mais na busca de clientes. •
Entrada: a porta de acesso principal da loja de calçados deve
facilitar ao máximo a entrada de pessoas ao seu
empreendimento. Assim, a largura mínima deve comportar a
passagem de cadeirantes e de outros clientes que sejam
portadores de quaisquer necessidades especiais. Se a porta de
acesso tiver que permanecer fechada, é melhor que seja de
vidro, para que o cliente possa visualizar o interior da loja. A
porta mais indicada é a de dupla face, com uma folha abrindo
para dentro e outra para fora, com os avisos "empurrar / puxar"
bem visíveis. Quem atende uma clientela feminina deve pensar
na entrada e na circulação de carrinhos de bebê, evitando
Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados
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desníveis no piso. • Espaço: normalmente, os espaços de
uma loja de calçados, quaisquer que sejam as proporções,
sempre parecerão apertados se os móveis ocuparem mais de
40% da área. Se a loja for pequena, existem algumas soluções
engenhosas, como recursos de iluminação, pintura em cores
claras e espelho, que aumentam a sensação de espaço e a
luminosidade deve ser de preferência natural. • Circulação: a
área de circulação no interior da loja deverá ser estruturada, de
preferência, com corredores amplos e planejados para que os
clientes circulem na direção que preferir, preservando sempre
uma visão plena dos produtos. • Vitrine externa: além de
elemento da fachada, é onde se exibem produtos. Dá também
uma idéia da personalidade da loja e é o primeiro contato do
cliente com o interior da loja, que ele vê através do vidro. •
Prateleiras: as prateleiras deverão funcionar como um
prolongamento da vitrine, buscando com isso ampliar o espaço
para exposição dos produtos comercializados em outros
ambientes. • Caixa: o posicionamento do caixa deverá ser em
um local estratégico, tanto em relação à facilidade de
localização pelo cliente quanto de ser um ponto de observação
para controlar o movimento da loja, evitando assim possíveis
extravios de mercadorias e também manter um bom controle do
atendimento pelos vendedores.

Pessoal
Selecionar as pessoas que irão trabalhar na sua
empresa, exige que considere cuidadosamente as habilidades
específicas exigidas para cada tipo de atividade que
desenvolverão. Na linha de vendas, por exemplo, é
fundamental que empregue mão-de-obra qualificada, que
apesar da facilidade em encontrar bons vendedores nunca é
demais fazer uma reciclagem usando as diversas opções de
treinamento. Um campeão de vendas, saber ouvir, tem boa
14
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vontade, é persistente e flexível, criativo, ágil, prestativo e que
tem iniciativa. Essas características podem ser desenvolvidas
através de treinamentos periódicos, lembrando que não só os
funcionários e gerentes devem ser treinados, mas também, o
dono do empreendimento deve sempre se atualizar para se
manter competitivo no mercado. O quadro de funcionários de
uma loja de bolsas e calçados irá variar de acordo com o
tamanho do empreendimento. Apresenta-se abaixo o quadro de
pessoal para uma loja de pequeno/médio porte, que deverá ser
de aproximadamente 06 (seis) funcionários: • Dois
vendedores; • Um estoquista; • Um auxiliar administrativo; • Um
caixa; • Um gerente. Os vendedores, estoquista e o gerente
deverão conhecer bem das mercadorias comercializadas na
loja de bolsas e calçados. Ressalta-se ainda que o proprietário
do negócio deverá estar presente em todas as operações da
empresa, principalmente acompanhando a área de vendas e
estoque, bem como a parte de gestão administrativo-financeira
da empresa. Recomenda-se ainda a adoção de uma política de
retenção de pessoal, oferecendo incentivos e benefícios de
natureza financeiros ou outros. Assim, a empresa poderá
diminuir os níveis de rotatividade e obter vantagens como a
criação de vínculo entre funcionários e clientes e ainda a
diminuição de custos com: ·
recrutamento e seleção, ·
treinamento de novos funcionários, ·
custos com
demissões.

Equipamentos
Os equipamentos implementados dependem da
estrutura que vai ser montada variando de acordo com o
processo e mecanismo de trabalho adotado. Dentre os
principais equipamentos necessários para uma loja de bolsas e
calçados, podemos destacar: Prateleiras; Vitrine; Balcão para
atendimento geral; Mostruário; Máquina de calcular; Máquina
Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados
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registradora ECF; Microcomputador; Impressora;
Cadeiras/sofás; Espelhos; Telefone; Fax. Basicamente são
esses os itens principais que são requeridos em uma loja de
bolsas e calçados. A parte de tecnologia não é tão expressiva,
contudo é importante que o empreendedor invista na aquisição
de um software que auxilie no controle de estoque, frente de
caixa, contas a receber, crediário, contas a pagar, etc..

Matéria Prima / Mercadoria
Organização do processo produtivo
Na produção de bolsas e calçados: O processo de
produção de bolsas e calçados passa por uma série de etapas
que podemos resumir da seguinte forma: 1) Modelagem
(balancim, chanframento, emassamento); 2) Corte e Costura; 3)
Montagem do produto; 4) Acabamento, Lixamento e Limpeza;
5) Embalagem. A modelagem consiste na criação dos modelos
e na definição das ferramentas e insumos a serem utilizados e
elaboração dos moldes. O corte, a costura e a montagem
compreendem três grandes módulos ou conjunto de operações
da fabricação do produto. O primeiro módulo envolve
operações de recortes e chanfros e diferentes cortes das peças
que comporão o cabedal do calçado. A costura, realizada
mecanicamente, muitas vezes através de máquinas
tradicionais, objetiva fazer a junção das partes que compõem o
cabedal, e por fim a montagem tem o objetivo de unir o cabedal
ao solado, além de fixar laterais, adesivos, etiquetas e outros
adereços, dependendo do calçado que se deseja obter. Por fim,
é realizado o acabamento, que se resume a alguns retoques e
operações terminais do processo de fabricação para que o
produto possa ser embalado e encaminhado para expedição. A
atividade calçadista caracteriza-se pelo fato de muitas etapas
16
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poderem ser realizadas em distintos locais e serem compostas
a posteriori, sem prejuízo do produto final, o que torna possível
a subcontratação de serviço. Na venda de bolsas e
calçados: Como todo comércio o processo produtivo envolve
compras de produtos selecionados de boa qualidade, vendas
por meio de atendimento especializado, dimensionamento do
estoque e controles financeiros. A seleção de bons
fornecedores de bolsas, calçados e acessórios é fundamental
para o sucesso do empreendimento. É necessária a criação e
manutenção de um cadastro. A atividade comercial necessita
de profissionais de venda que apresentem e orientem a compra
dos clientes, buscando dentre as alternativas existentes no
estoque aquele que atenderá às necessidades de um público
cada vez mais exigente. A partir da venda surgem outros
controles (contas a receber, vendas, estoque, etc.) que
possibilitam ao empreendedor tomar decisões acertadas na
gestão do negócio. O empreendedor deve ter em mente que a
reposição ou diversificação nos produtos ofertados garantem o
retorno do cliente. É certo que preços competitivos e ambiente
propício são fatores de atração e somados ao atendimento
diferenciado e variedade de produtos podem transformar o seu
negócio em sucesso empresarial.

Automação
Uma tendência cada vez mais presente nas empresas
que buscam o sucesso é automatizar as diversas atividades
desenvolvidas. A automação melhora o dinamismo dos
serviços oferecidos, reduzindo filas, tempo de espera,
agilizando a emissão de notas fiscais, entre outros. Existem
muitas opções que possibilitam essa facilidade: caixas
eletrônicas isoladas ou integradas, impressoras para
preenchimento automático de cheques, impressoras de notas
fiscais nos caixas, código de barras nos produtos, banco de
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dados sobre cada produto ou serviço e cadastro de clientes
(Sebrae Mato Grosso do Sul: idéia de negócios- loja de
calçados). No segmento de produção de bolsas e calçados
já existem alguns sistemas informatizados capazes de facilitar
determinados processos e análises. Uma das tecnologias de
automação utilizada na indústria de calçados e artefatos
italiana, e que a indústria brasileira deve vislumbrar, é o
Computer Aided Design (CAD). Esta tecnologia permite que o
modelista ou operador elabore o modelo do produto desejado,
especificando medidas e escalas, reduzindo significativamente
o tempo gasto na confecção dos protótipos e dinamizando as
alterações. A tecnologia Computer Aided Manufacturing (CAM),
aplica-se às atividades de corte, permitindo o corte a jato
d’água (water jet) e o corte a laser através da programação de
instruções. Pode ser utilizada tanto para couro como para
materiais sintéticos. A adoção dessas tecnologias, no entanto,
é limitada pelo custo de aquisição dos equipamentos,
restringindo seu emprego a empresas de maior porte ou que,
alternativamente, compartilhem o uso dos equipamentos. Além
disso, atualmente, existem diversos sistemas informatizados
que podem auxiliar o empreendedor na gestão de uma
pequena empresa (vide http://www.baixaki.com.br ou
http://www.superdownloads.com.br). Seguem algumas opções:
Automatiza Financeiro. Sistema CRGNET. Financeiro.
Orçamento Empresarial. SIC – Sistema Integrado Comercial.
PDV Empresarial Professional. Sintec-pro. InstantCashBook.
Direct Control Standard. Desktop Sales Manager. SGCON –
Sistema Gerencial Contábil. Advanced Accounting Powered by
CAS. Contact your Client Professional. JFinanças Empresa.
GPI – Gerenciador Pessoal Integrado. SGI – Sistema Gerencial
Integrado. MaxControl. Apexico VAT-Books. Yosemite Backup
Standard. ERP Lite Free. II Worklog. Business Reports Fortuna
6.0 Terrasoft CRM. Plano de Contas Gerencial. Spk Business.
Controle de estoques. Magic Cash.
18
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Canais de distribuição
Os canais de distribuição são os meios utilizados pelas
empresas para escoar sua produção e ofertar seus serviços. A
importância dos canais de distribuição é fundamental e seu
custo pode representar uma parcela considerável do preço final
do produto vendido ao consumidor; os canais não só
satisfazem a demanda através de produtos e serviços no local,
em quantidade, qualidade e preço corretos, mas, também, têm
papel fundamental no estímulo à demanda, através das
atividades promocionais dos componentes ou equipamentos
atacadistas, varejistas, representantes ou outros. No caso do
segmento do qual estamos tratando nesta idéia de negócios,
loja de bolsas e calçados, existe um grande número de canais
disponíveis para ofertar tais tipos de produtos, dentre eles
podemos destacar: Contato via e-mail (malas-diretas), telefone
ou internet (site da empresa); Franquias; representações em
outros estados (através de vendedores contratados); Revistas,
feiras e eventos relacionados ao setor.

Investimentos
Investimento consiste na aplicação de algum tipo de
recurso esperando, um retorno superior aquele investido, em
um determinado período de tempo. O investimento que deve
ser feito em um empreendimento varia muito de acordo com
seu porte. Considerando uma loja de pequeno porte, voltada
para venda no varejo, montada numa área de 62m², será
necessário um investimento de R$ 60mil, aproximadamente,
que deverá girar em torno dos seguintes itens abaixo:
EQUIPAMENTOS PARA A AREA OPERACIONAL 1.
Prateleiras - 8 – R$ 1.400,00 2. Vitrine - 3 – R$ 1.270,00 3.
Balcão para atendimento - 2 – R$ 800,00 4. Cadeiras – 15 – R$
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2.250,00 5. Espelhos – 4 – R$ 800,00 6. Máquina de calcular
portátil – 6 – R$ 150,00 7. Máquina registradora - 1 – R$
1.250,00 8. Microcomputador – 3 – R$ 3.900,00 9.
Impressoras- 1- R$ 600,00 10. Aparelhos de ar condicionado2- R$ 1.500,00 Total Equipamentos........................R$
13.920,00 MOBILIÁRIO PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA
1. Microcomputador – 2 - R$ 2.600,00 2. Impressora laser – 1 R$ 600,00 3. Mesa - 2 - R$ 500,00 4. Cadeira – 6 - R$ 900,00
5. Fax – 1 - R$ 450,00 6. Telefone – 2 - R$ 100,00 7. Aparelho
de ar condicionado-1- 750,00 Total Mobiliário..................... R$
5.900,00 TOTAL DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO - R$
19.820,00 Na parte do imóvel, o montante a ser investido em
reforma e adequação às necessidades da empresa é
extremamente variável, pois dependerá do material de
construção que será empregado, bem como o espaço a ser
utilizado. No entanto, como deve ser uma estrutura com um
visual bastante chamativo, o custo nesta área irá girar entre R$
20.000,00 a R$ 40.000,00. Os valores acima relacionados são
apenas uma referência para constituição de um
empreendimento dessa natureza. Para dados mais detalhados
é necessário saber exatamente quais produtos serão
oferecidos pela loja e qual o seu porte. Nesse sentido,
aconselhamos ao empreendedor interessado em constituir esse
negócio, a realização de levantamento mais detalhado sobre os
potenciais investimentos depois de elaborado seu plano de
negócio (para elaboração do plano de negócio procure o
Sebrae do seu estado). Além disso, os valores acima irão variar
conforme a região geográfica que a loja irá se instalar, da
necessidade de reforma do imóvel, do tipo de mobiliário
escolhido, etc.

Capital de giro

20

Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados

Custos
São todos os gastos realizados na produção de um
bem ou serviço e que serão incorporados posteriormente ao
preço dos produtos ou serviços prestados, como: aluguel, água,
luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas,
matéria-prima e insumos consumidos no processo de
produção. O cuidado na administração e redução de todos os
custos envolvidos na compra, produção e venda de produtos ou
serviços que compõem o negócio, indica que o empreendedor
poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar
como ponto fundamental à redução de desperdícios, a compra
pelo melhor preço e o controle de todas as despesas internas.
Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no
resultado final do negócio. Nesse setor, os Custos Fixos
abrangem despesas de funcionamento da empresa: salários e
encargos de administração, pró-labore, aluguéis, tarifas de
água, luz, telefones, equipamentos e prestadores de serviço
(contador, advogados, assessorias etc.). Os Custos Variáveis
referem-se a: custo de materiais e suprimentos, dentre outros.
Os Custos Não Operacionais estão relacionados às despesas
e/ou investimentos de ordem comercial, como publicidade e
propaganda. Custos fixos mensais em reais: Salários,
comissões e encargos (para 6 funcionários): 6.390 reais • Dois
vendedores- 600 reais para cada • Um estoquista- 600 reais •
Um auxiliar administrativo- 600 reais • Um caixa- 600 reais •
Um gerente- 1.500 reais • Encargos- aproximadamente 1.890
reais mensais (* 42% sobre a folha, pois a empresa é optante
do SIMPLES, mas este percentual pode variar de acordo com a
empresa) Aluguéis, seguro, taxas e impostos: 3.000 reais
Tarifas de água, luz, telefone, equipamentos: 400 reais
Prestadores de serviços: 700 reais (para contador) Custos
variáveis mensais em reais: Material de escritório, limpeza e
Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados

21

suprimentos: 600 reais Custos não operacionais Publicidade
e propaganda: 500 reais Pró-labore do empreendedor: 3.000
reais mensais Custo total mensal médio para uma loja de
bolas e calçados de pequeno porte: R$ 14.590,00
Lembramos que estes custos são baseados em estimativas
para uma empresa de pequeno porte. Aconselhamos ao
empresário que queira abrir um negócio dessa natureza a
elaboração de um plano de negócio com a ajuda do Sebrae do
seu estado no sentido de estimar os custos exatos do seu
empreendimento conforme o porte e os serviços oferecidos.

Diversificação / Agregação de valor
Agregar valor é dar um salto de qualidade em uma ou
mais características do produto ou serviço, que de fato são
relevantes para a escolha do consumidor. Não basta possuir
algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário
que esse algoa mais seja reconhecido pelo cliente como uma
vantagem competitiva e aumente o seu nível de satisfação com
o produto ou serviço prestado. Além disso, para agregar valor,
não basta reduzir custos, é preciso conhecer bem o mercado
no qual a empresa atua, bem como as preferências dos
clientes. Nesse segmento, de venda de bolsas e calçados, a
concorrência é extremamente acirrada, o que demanda da
parte dos empreendedores o desenvolvimento de técnicas e
produtos, sobretudo, com qualidade superior aos demais. Por
ser um setor que é marcado pela sazonalidade da moda, é
importante, antes de mais nada investir em produtos cujo
design esteja em consonância com as tendências nacionais e
internacionais. Não é à toa que grandes produtores de calçados
dos países desenvolvidos, notadamente Itália e Espanha,
procuraram defender sua posição no mercado reforçando
outros aspectos não diretamente relacionados ao custo de
produção. A principal estratégia foi agregar valor
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aos produtos, valorizando a qualidade, o design e a sofisticação
dos produtos e, ao mesmo tempo, racionalizar a produção para
aumentar a eficiência técnica e a produtividade. Além disso, o
tradicional couro de boi não é mais a única matéria-prima de
qualidade para confeccionar bolsas e calçados. Atualmente
existe uma grande variedade de insumos que além de
diferenciar os produtos, possuem um custo menos elevado. A
exemplo desses “novos insumos” podemos citar o couro de
avestruz, couro de jumento, couro de cabra, etc. Um outro
nicho de mercado bem aceito nos últimos anos é o da venda
produtos ecologicamente corretos. Já existem grandes
produtores nacionais trabalhando dentro dessa tendência e
confeccionando bolsas e calçados ecológicos a partir de
material reciclável, algodão orgânico e pigmentos vegetais. Sua
loja também pode seguir esta tendência! Não podemos
esquecer que estamos tratando do setor comércio, que lida
diretamente com o consumidor, o que implica dizer que outro
grande fator agregador de valor para uma loja de sucesso
consiste em um bom e caloroso atendimento ao cliente. Neste
tópico foram apresentadas apenas algumas opções de
diversificação/agregação de valor para uma loja de bolsas e
calçados. Vale ressaltar que sempre é possível propor
melhorias e novidades, para isso é indicado observar hábitos,
ouvir as pessoas e criar novos produtos e novos serviços, com
o objetivo de ampliar os níveis de satisfação dos clientes.

Divulgação
A propaganda é um importante instrumento para tornar
a empresa e seus serviços conhecidos pelos clientes
potenciais. O objetivo da propaganda é construir uma imagem
positiva frente aos clientes e tornar conhecidos os serviços
oferecidos pela empresa. A propaganda pode ser feita
utilizando os mais variados meios de comunicação como: ·
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Mala Direta e e-mail informando sobre promoções e novidades;
·
Mídia especializada: Rádio, TV, Jornais e Revistas,
Placas e Outdoors, Panfletos, Guias de Turismo, etc. A mídia
mais adequada é aquela que tem linguagem adequada ao
público-alvo, se enquadra no orçamento do empresário e tem
maior penetração e credibilidade junto ao cliente. Além disso,
atualmente, a presença de lojas de bolsas e calçados online
está a crescer a um ritmo considerável. A internet tem se
mostrado uma das melhores formas de divulgação de um
négócio. Abaixo, segue a relação dos principais jornais e
revistas especializados no setor coureiro-calçadista nos quais o
empreendedor pode identificar potenciais fornecedores e,
principalmente, divulgar seus produtos e sua loja.
Assintecal.org.br
Editor(a) responsável:
Fone: 51 35942158
E-mail: imprensa@assintecal.org.br
http://www.assintecal.org.br Brazilian Footwear
Editor(a) responsável: Elizabeth Renz
Fone: 55 51 35947011
E-mail: bf@abicalcados.com.br
http://www.brazilianfootwear.com.br couromoda.com.br
Editor(a) responsável: Ana Jussara s Leite
Fone: 113897 6100
E-mail: anajussara@couromoda.com.br
http://www.couromoda.com.br CouroNews
Editor(a) responsável: Adroaldo Diesel Filho
Fone: (51) 9811-7330
E-mail: adroaldo@top.com.br
www.couro.com.br Cueroamerica.com
Editor(a) responsável: Mauricio Herzovich (Arg) Margaret
Arlington (Br)
Fone: + 55 51 626 2778
Fax: + 55 51 626 3700
24

Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados

E-mail: arlingtn@terra.com.br
http://www.cueroamerica.com Exclusivo On Line
Editor(a) responsável: Juliana Berwig
Fone: 0 xx (51) 3065 8054
Fax: 0XX (51) 35940441
E-mail: editor@exclusivo.com.br
http://www.exclusivo.com.br Francal.com.br
Editor(a) responsável: Luiz Carlos Franco
Fone: (5511) 5575 1233
Fax: (5511) 5575 1233
E-mail: redacao.jota@ppagina.com
http://www.feirafrancal.com.br Jornal Exclusivo
Editor(a) responsável: Mauro Moraes
Fone: 0 xx 51 3065 8047
Fax: 0XX (51) 35940441
E-mail: exclusivo@gruposinos.com.br
http://www.exclusivo.com.br Mundo do Couro
Editor(a) responsável:
Fone: 55(85) 8715 1992
E-mail: patriciagomes@mundodocouro.com.br
http://www.mundodocouro.com.br Revista Ápice
Editor(a) responsável: Jean Ricardo Gonçalves Martins
Fone: (14) 9713-3636
E-mail: revista.apice@bol.com.br
www.apiceshoes.com.br Revista Courobusiness
Editor(a) responsável: Joanna Marini
Fone: 0xx613327-8690
Fax: 0xx61326 2985
E-mail: jomarini@courobusiness.com.br
http://www.courobusiness.com.br Revista do Couro
Editor(a) responsável: Evelise de Oliveira
Fone: 0 xx 3561 2761
Fax: 0 xx 3561 2250
E-mail: revistadocouro@abqtic.com.br
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http://www.abqticnews.com Revista Lançamentos
Editor(a) responsável: Martina Wartchow
Fone: 0 xx 51 30658055
Fax: 0XX (51) 35940441
E-mail: csp_rla@gruposinos.com.br
http://www.exclusivo.com.br Revista Lançamentos Indústria
Editor(a) responsável: Martina Wartchow
Fone: 0 xx 51 30658055
Fax: Fax: 0XX (51) 3594 0441
E-mail: lancamentos@gruposinos.com.br
http://www.exclusivo.com.br Revista Polo Calçados
Editor(a) responsável: Roseli Cristina Rodrigues
Fone: (14) 3626 5046
Fax: (14) 3626 5046
E-mail: revista.polo@terra.com.br
http://www.revistapolocalcados.com.br Revista Tecnicouro Publicação do IBTeC
Editor(a) responsável: Luis Vieira
Fone: 0 xx 3587 1477
Fax: 0 xx 3587 2101
E-mail: luis@ibetec.org.br http://www.ibtec.org.br Vitrine
Calçadista
Editor(a) responsável: Marcos Rosa
Fone: (51)3581-4014
E-mail: marcos@vitrinecalcadista.com
http://www.vitrinecalcadista.com www.ecalcados.com.br
Editor(a) responsável: Carlos Peralta
Fone: 0 xx 14 3626 4746
Fax: 0 xx 14 3626 4746
E-mail: ninho@ecalcados.com.br
http://www.ecalcados.com.br

Informações Fiscais e Tributárias
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O segmento de LOJA DE BOLSAS E CALÇADOS, assim
entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) 4782-2/02 e 4782-2/01 como a
atividade de comércio varejista de artigos de viagem de
qualquer material (malas, bolsas, valises, etc.) e, de calçados
de qualquer material, respectivamente, poderá optar pelo
SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME
(Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte),
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a
receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para micro
empresa, R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)
para empresa de pequeno porte e respeitando os demais
requisitos previstos na Lei.
Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes
tributos e contribuições, por meio de apenas um documento
fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do Simples
Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/Simpl...):
• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
• CSLL (contribuição social sobre o lucro);
• PIS (programa de integração social);
• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade
social);
• ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços);
• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte
patronal).
Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do
SIMPLES Nacional, para esse ramo de atividade, variam de 4%
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a 11,61%, dependendo da receita bruta auferida pelo negócio.
No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da
opção pelo SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da
alíquota no primeiro mês de atividade, os valores de receita
bruta acumulada devem ser proporcionais ao número de meses
de atividade no período.
Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a
atividade conceder benefícios tributários para o ICMS (desde
que a atividade seja tributada por esse imposto), a alíquota
poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal
poderá ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.
Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), o empreendedor, desde que não possua e
não seja sócio de outra empresa, poderá optar pelo regime
denominado de MEI (Microempreendedor Individual) . Para se
enquadrar no MEI o CNAE de sua atividade deve constar e ser
tributado conforme a tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 Anexo XIII (http://www.receita.fazenda.gov.br/legisl...). Neste
caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão
efetuados em valores fixos mensais conforme abaixo:
I) Sem empregado
• 5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição
previdenciária do empreendedor;
• R$ 1,00 mensais de ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias.
II) Com um empregado: (o MEI poderá ter um empregado,
desde que o salário seja de um salário mínimo ou piso da
categoria)
O empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores
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acima, os seguintes percentuais:
• Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;
• Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do
empregado.
Havendo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o
MEI terá seu empreendimento incluído no sistema SIMPLES
NACIONAL.
Para este segmento, tanto ME, EPP ou MEI, a opção pelo
SIMPLES Nacional sempre será muito vantajosa sob o aspecto
tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações
acessórias.
Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as
alterações das Leis Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e
139/2011) e Resolução CGSN - Comitê Gestor do Simples
Nacional nº 94/2011.

Eventos
A seguir listamos algumas das principais feiras
nacionais relacionadas ao setor de calçados e acessórios.
Couromoda www.couromoda.com
Maior feira especializada na América Latina e terceira do
mundo, a Couromoda - Feira Internacional de Calçados, Artigos
Esportivos e Artefatos de Couro é o mais importante evento
para negócios e lançamento de moda no mercado de calçados
e artigos de couro. É também a mais prestigiada e
representativa feira deste setor. Seus 1,2 mil expositores
respondem por 90% da produção brasileira, oferecendo a
lojistas e importadores a mais completa amostragem da moda,
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da tecnologia e do marketing do setor de calçados e artefatos
de couro, com a presença de 3 mil marcas.
Courovisão
www.courovisao .com.br Realizada no maior pólo
coureiro-calçadista do Brasil, em Novo Hamburgo, Rio Grande
do Sul, a feira apresenta as últimas tendências em
matérias-primas e componentes para calçados, acessórios,
vestuários e artefatos. O reconhecimento da Courovisão é
demonstrado pela qualidade e nível profissional dos visitantes e
expositores.
Em três dias a feira recebe, em média, 8 mil profissionais, e o
reconhecimento internacional é demonstrado pela visita de
representantes de países como a Alemanha, Itália, Argentina,
Estados Unidos, Taiwan, Portugal, entre outros. Um dos
objetivos da Courovisão é ser uma feira lançadora de moda,
com algumas características de eventos da Europa e da Itália,
principalmente, já que este é o momento em que são lançadas
as cores das coleções e os detalhes que irão fazer parte da
modelagem e da confecção da moda. Fimec- Feira
Internacional de Couros, Químicos, Componentes e
Acessórios, Equipamentos e Máquinas para Calçados e
Curtumes www. fimec .com.br A Fimec - Feira Internacional
de Couros, Químicos, Componentes e Acessórios,
Equipamentos e Máquinas para Calçados e Curtumes é um dos
eventos mais importantes do setor no mundo. Realizada nos
pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS, o evento tem uma
localização geográfica e estrategicamente privilegiada, pois
está situado no centro do Mercosul, com ampla área de
exposição, oferecendo grandes oportunidades para
importadores e profissionais latino-americanos, assim como
compradores de todos os continentes.
A Fimec tem o objetivo de apresentar os mais recentes
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produtos do setor coureiro-calçadista, bem como a moda e as
últimas tecnologias em evidência, se configurando como um
evento completo e dinâmico usando sua representatividade
para atrair compradores do mercado nacional e do exterior. A
data que a feira acontece é um excelente período para concluir
excelentes negócios e consolidar parcerias com empresas
brasileiras ou estrangeiras dispostas a negociar e conhecer
novos produtos e fornecedores. Seguindo a tendência
internacional em feiras comerciais, paralelamante à feira,
ocorrem palestras e congressos, com a interação das entidades
de classe apoiadoras do evento, visando enriquecer a
variedade de atividades proporcionadas a visitantes e
expositores da Fimec.
F rancal- Feira Internacional de Calçados
www.francal.com.br A Francal - Feira Internacional de
Calçados, Acessórios de Moda, Máquinas e Componentes,
maior feira de moda em calçados e acessórios das coleções
primavera-verão, é o grande momento do ano para o setor
coureiro-calçadista brasileiro e o melhor cenário para as
relações comerciais com o mercado internacional.
Consolidada como a mais internacional feira do continente
americano, destes segmentos, pelo grande volume de
compradores internacionais que vem ao Brasil em busca de
qualidade e do design brasileiro. Profissionais de mais de 100
países visitam a Francal anualmente, proporcionando ao setor
cada vez mais abertura de novos mercados, provocando nos
fabricantes a necessidade constante de reciclagem nas linhas
de produção, investimento em tecnologia avançada e muita
pesquisa para inovação dos produtos. Esses fatores
convergentes, potencializam a qualificação do setor calçadista
brasileiro, beneficiam o mercado interno com produtos de maior
valor agregado, geram mais empregos além de promover a
moda brasileira pelo mundo, que atualmente vem sendo
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reconhecida pelo talento de seus designers que finalmente
estão construindo o conceito e a imagem do calçado do Brasil.
A Francal, tradicionalmente, mobiliza as empresas expositoras
em grandes esforços, desde o desenvolvimento das coleções
até às estratégias de marketing e divulgação, visando
apresentar ao mercado um evento qualificado e de alto nível, já
que a partir de sua realização acontece o maior período de
vendas para o setor. FETECC- Feira de Tecnologia e
Calçados do Cariri A Feira de Tecnologia e Calçados do
Cariri- FETECC. A feira conta com fabricantes de toda cadeia
calçadista do país e é realizada todos os anos no pavilhão do
SEBRAE em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Para
maiores informações procurar o Sindicato das Indústrias de
Calçados e Vestuários de Juazeiro do Norte e Região
(Sindindústria). e-mails para contatos:
sindindustria@veloxmail.com.br ou fetecc@veloxmail.com.br

Entidades em Geral
ABICALÇADOS - Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados Endereço: Rua Aluízio de Azevedo, 60
- Novo Hamburgo/RS - 93520-300 Fone: (55 51) 3594-7011 /
Fax: (55 51) 3594-8011 http://www.abicalcados.com.br/
ABECA - Associação Brasileira de Estilistas de Calçados e
Afins Endereço: Rua Araxá, 750 - Bairro Ideal - Novo
Hamburgo - RS - 93334-000
Tel./Fax: (51) 3587.4889
ABECA - abeca@abeca.org
ADMINISTRATIVO - administrativo@abeca.org
COMERCIAL - comercial@abeca.org
NPA - npa@abeca.org Http://www.abeca.org/ ABQTIC –
Associação Brasileira dos Químicos e Técnicos da
Indústria do Couro Endereço: Rua Gregorio de Mattos nº
182, Estância Velha - RS, Brasil Tel: (51) 35612761
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http://www.abqtic.com.br/ ABRAMEQ - Associação
Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para
os Setores do Couro, Calçados e Afins Endereço: Rua Lucas
de Oliveira, 49 - sala 304 - Centro - Novo Hamburgo/RS -- Cep:
93510-110 - Brasil Fone/Fax: 55 51 3594-2232
Http://www.abrameq.com/ ASSINTECAL – Associação
Brasileira de Empresas de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos Novo Hamburgo: 51 3584-5200 | São
Paulo: 11 3255-8191 | Franca: 16 3723-3335 | Jaú: 14
3621-1758/ Birigui: 18 3634-2999 | São João Batista: 48
3265-1515 | Nova Serrana: 37 3225-3730
http://www.assintecal.org.br/ ABLAC - Associação
Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados
Http://www.ablac.com.br/ Sindicalçados - Sindicato da
Indústria de Calçados de Jaú Endereço: Praça Gildo Renda,
nº 15, Vila Assis Jaú - SP | CEP 17.210-120 Tel.: (14)
3622-3065 | 3622-3045 | 3626-1424
http://www.sindicaljau.com.br

Normas Técnicas
Não existem normas técnicas para comercialização de
bolsas e calçados. Contudo, caso o empreendedor seja
também o fabricante dos seus produtos, neste caso, deverá
atentar para as normas técnicas de fabricação, tais como as
normas de segurança do trabalho e as normas ambientais e
sanitárias.

Glossário
Os termos desse glossário foram extraídos do site:
http://www.sandalo.com.br/vendedor/glossario.html Cabedal:
Parte superior do calçado destinada a cobrir e proteger a parte
de cima do pé. Compreende praticamente toda a extensão do
Idéias de Negócios - loja-de-bolsas-e-calcados

33

sapato, menos a sola. Divide-se em gáspea (parte da frente) e
traseiro (parte lateral e de trás do calçado). O cabedal é para o
calçado mais ou menos o que a carroceria é para o carro.
Contraforte: Reforço colocado entre o cabedal traseiro e o forro,
na região do calcanhar. Se você apalpar com força seu sapato,
por trás, vai sentir um semicírculo mais firme que cobre seu
calcanhar. Esse é o contraforte. Couraça: Reforço colocado no
bico do sapato e fica escondido sob o material externo do
cabedal (couro, lona etc) e o forro. Gáspea: Parte frontal do
cabedal do sapato. Compreende a porção que cobre desde os
dedos até o peito do pé (em alguns modelos, é uma peça só
com a parte chamada "língua" ou "lingueta"). Solado: Conjunto
de peças que formam a parte inferior do calçado e que se
interpõem entre o pé e o solo. Palmilha de montagem: Lâmina
feita geralmente à base de celulose ou couro, do mesmo
tamanho da planta da forma. Ela é fixada por cima da sola, e
sobre ela é montado o cabedal do sapato. Alma: Peça delgada
posicionada longitudinalmente ao centro da palmilha, que serve
para dar firmeza no caminhar e sustentar a planta do pé. Pode
ser de aço, madeira, arame ou mesmo de plástico. Palmilha de
acabamento: Material (couro, tecido ou plástico) que recobre o
sapato internamente, assentado sobre a palmilha de montagem
e a alma. Sola: Parte externa inferior do solado, que está em
contato direto com o chão. Dela depende em grande parte a
qualidade e performance do calçado. Salto: Suporte fixado à
sola na região do calcanhar e destinado a dar equilíbrio ao
calçado. Entressola: Camada intermediária colocada entre a
palmilha de montagem e a sola. Vira: Tira colada ou costurada
em torno do sapato, sobre a beirada da sola (em geral, do
mesmo material), como acabamento. Glossário com
diferentes tipos de calçados e seus significados Mocassim
Criado pelos índios norte-americanos, não tinha salto e era feito
de couro. O modelo se aperfeiçoou e pode ser encontrado para
homens e mulheres, com ou sem salto e em outros materiais.
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Alpargatas Moda nos anos 1970, esses calçados de verão
eram feitos de lona e com solado de corda, nas versões
rasteira, anabela e com cadarços acima do tornozelo. Chanel
Esse modelo, inventado pela estilista francesa Coco Chanel, é
um clássico. Deixa os calcanhares à mostra, mas presos aos
sapatos por uma tirinha. Mule São como tamancos, mas sem
o design arrendondado e pesado. São abertos atrás, deixando
os calcanhares totalmente à mostra e sem nenhuma proteção.
Salto Sabrina Inspirado na personagem do filme Sabrina,
interpretada por Audrey Hepburn, em 1954, o salto é baixo e
ligeiramente curvado. Sapatilha Em alta, faz sucesso pelo
conforto e praticidade. Lembra sapatilha de bailarina, mas pode
ter os mais variados bicos: redondos, quadrados, pontudos etc.
Cromwell Sapato de salto com uma fivela na frente. Ganhou
esse nome pois era muito usado no século 17, na época do
político inglês Oliver Cromwell. Escarpin É o mais clássico.
Sapato de salto alto todo fechado. Peep toe É o sapato
fechado, alto ou baixo, com um pequena abertura na pontinha
dos dedos. Salto carretel Lembra a forma de um carretel de
linha, com as extremidades mais largas e a haste mais fina.
Boneca Os sapatos boneca são aqueles de bico redondo com
uma pulseira abotoada no tornozelo. Meia-pata Eles têm uma
meia plataforma no apoio da frente e salto grosso. Anabela É
um salto que acompanha todo o solado do sapato. Fonte: "Eu
Quero Aquele Sapato!", de Paola Jacobbi, Editora Objetiva

Dicas do Negócio
Com muitas lojas oferecendo os mesmos tipos de
calçados e as mesmas marcas, a decisão de compra do
consumidor passa a ser cada vez mais influenciada pelo
atendimento, que indiscutivelmente é melhor quando o
vendedor é preparado. A seguir, algumas dicas para ser um
bom vendedor e surpreender o cliente com um atendimento
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diferenciado: • Independentemente do ramo de atuação, o
importante é trabalhar com a emoção do cliente, valorizá-lo e
fazê-lo sentir-se bem. • É necessário fazer com que o cliente
saia da loja satisfeito. Cliente satisfeito é cliente fiel, que volta
outras vezes para comprar. Ou seja, a loja vende mais. • Trate
o cliente como gostaria de ser tratado. • Programas de
treinamento e aperfeiçoamento ajudam a conhecer o produto e
as técnicas de vendas. • Não abuse de termos técnicos e não
mostre todas as características de um produto. O cliente pode
achar que é demais para ele e desistir da compra. • Durante o
atendimento, o vendedor deve repetir seu nome para que o
cliente possa fixá-lo, mas sem excessos. • Muitas vezes, as
pessoas estão carentes e precisam conversar. Fazem questão
de revelar porque querem um determinado modelo de calçado.
O vendedor deve ouvi-las com atenção. • Deve-se dar
informações sobre o produto de forma segura. Se o cliente
sentir segurança, a confiança dele aumenta e a compra tem
mais chance de ocorrer. • Se, em alguns momentos, o cliente
mostrar-se indeciso, é possível ajudá-lo com sugestões ou até
mesmo oferecendo-lhe um café para que possa pensar e,
então, decidir-se. • A principal função do vendedor é atender as
necessidades do cliente com os produtos disponíveis na loja.
Para isso, deve esgotar todas as possibilidades. Se nada
corresponder ao que o cliente deseja, pode propor conseguir o
produto desejado em outra loja e entregá-lo no menor tempo
possível. Se ainda assim a venda não for concretizada, deve
agradecer a visita do cliente e convidá-lo a voltar em outra
oportunidade. • Assim que um novo cliente sair da loja, é
importante enviar-lhe um e-mail agradecendo a visita. Nele, o
vendedor deve informar novamente seus dados e colocar-se à
disposição. Muitas vezes, o cartão ou o folder que o cliente
recebeu é perdido, esquecido no carro ou jogado fora. Fonte:
http://www.sandalo.com.br/vendedor/dicas-de-vendas/91-perfil-do-bom-ve
No que se refere a apresentação dos produtos, ou seja, da
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vitrine da loja, algumas dicas podem ser observadas: “Vazio é
melhor do que o cheio” Não há regra para quanto espaço
deve-se deixar entre um produto e outro. Entretanto, os
espaços vazios facilitam a visualização e a captação da
atenção das pessoas que passam em frente a uma loja.
"Simplicidade” Só faça um arranjo se souber fazê-lo ou
conhecer quem pode executá-lo com qualidade. Caso contrário,
o resultado poderá ser negativo para a empresa. "Limpo sim,
vazio não!" Composições limpas, por mais simples que sejam,
devem transmitir uma mensagem. "Vitrine cheia não é a
mesma coisa que vitrine poluída”. A poluição em uma vitrine
atrapalha a visualização dos produtos e preços. Isso não quer
dizer que uma composição não possa ter uma grande
variedade de produtos à mostra. Evite adesivos em excesso
(tipo: cartões de crédito, fornecedores), caixas desnecessárias,
etc. "Evite embalagens” Só utilize embalagens nas vitrines se
forem próprias da marca e, mesmo assim, com moderação. É
importante notar que o produto deve estar fora delas. Se elas
forem desnecessárias, não as utilize. Ninguém compra um
calçado, por exemplo, por causa de sua caixa. "Planeje o que
vai estar na vitrine" Em vez de mostrar tudo o que a loja
oferece na mesma vitrine, planeje para que a cada nova
composição, outros produtos apareçam. Assim, você atrai a
atenção de seu consumidor toda a vez em que ele passar na
frente da loja, já que as peças são sempre diferentes.
Lembre-se que ninguém olha duas vezes para a mesma coisa.
"Acabamento perfeito” Sabe aquele pedacinho de durex que
ficou sobrando? Ele certamente vai atrair a atenção de quem
observa a vitrine. Além de estragar a composição, um
acabamento mal feito deixa, para quem vê a vitrine, uma
impressão de desleixo e baixa qualidade. Essa sensação acaba
refletida em tudo o que se refere à loja, como produtos,
atendimento, estilo, etc. "Liquidação” Não crie uma vitrine que
desvalorize o seu produto em promoção. Ao contrário:
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ofereça-o como uma maravilha, por pouquíssimo preço. Isso
valoriza a marca sem depreciar os produtos que, um dia, já
foram mais caros. Neste caso, a vitrine deve divulgar a
promoção e não o produto. “Materiais” Para baratear o custo
de uma vitrine, é importante substituir alguns itens por materiais
alternativos. Mas, para fazer isso corretamente, é importante
conhecer bem o resultado de cada material na composição.
Dicas de Exposição e Calçados De acordo com o
documento Loja de Confecções e Calçados, elaborado pelo
Sebrae RS em 2006, existem algumas importantes dicas que
devem ser levadas seriamente em consideração quando da
exposição dos calçados conforme segue abaixo: a) O lado
externo do calçado deve sempre estar exposto, pois
geralmente o lado interno mostra os acabamentos das costuras
e da colagem; b) Calçados infantis e tênis possuem solados
coloridos e diferenciados, a sua exposição irá valorizá-los; c)
Hoje em dia é muito comum as crianças participarem da
decisão de compra de seus produtos. Por isso é importante que
os produtos infantis fiquem expostos até 1 metro de altura; d)
Em vitrines, a altura máxima de exposição deverá ser 1,50
metros, não passando assim da altura dos olhos do
consumidor; e) Calçados sociais femininos, preferencialmente
devem estar na altura dos olhos do cliente, pois devem chamar
a atenção para o salto; f) A altura ideal para chinelos e
calçados rasteiros em uma vitrine seria entre 40 e 60
centímetros, uma vez que o cabedal seja a parte mais
valorizada deste produto; g) Nubuck, camurças e materiais que
tendem a desbotar com facilidade não devem permanecer
expostos por mais de 4 dias. Após este período substituir a
peça; h) Atenção ao período de permanência dos produtos na
vitrine, ele vai depender do fluxo de pessoas. Lojas de
shoppings podem estar sendo visitadas diariamente,
principalmente pelas pessoas que usam a praça de
alimentação para almoços diários. Já lojas de rua possuem
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uma visitação semanal e as lojas de estrada, mensal. A troca
respeitando a periodicidade induz o consumidor a entrar na sua
loja; i) A exposição deve sempre obedecer algum critério de
agrupamento, seja ele por marca, estilo, entre outros. Nada de
fazer um amontoado de calçados na vitrine ou fazer dela um
catálogo colocando todos os modelos que você tem a venda: j)
As buchas de papel dentro de calçados fechados e tênis
ajudam a estruturar os mesmos, melhora a exposição; l)
Produtos de limpeza e acabamentos devem estar expostos
próximos aos calçados afins. Outras dicas importantes: ·Criar
a fidelidade dos clientes Pode ser feito através da criação de
uma carta fidelidade que poderá ser revertida em reduções e
descontos depois de utilizada um certo número de vezes.
·Oferecer um ambiente elegante, mas sem exageros para que
os clientes sintam-se à vontade, acolhidos; ·Oferecer um
serviço cordial e hospitaleiro; ·Ter um responsável ou estar
presente diariamente no empreendimento; ·Relacionar-se bem
com a vizinhança; ·Para o empreendedor que está começando
uma dica para diminuir os custos é investir em alguns móveis e
equipamentos usados. Outra estratégia interessante, neste
caso para divulgação do negócio, é a participação nas mais
diversas feiras e eventos sobre o setor que trazem novidades
sobre as tecnologias/serviços empregados e permitem
conhecer melhor o próprio mercado e os concorrentes.

Características específicas do empreendedor
É importante que o empreendedor tenha aptidão para o
negócio e vontade de aprender buscando informações em
centros tecnológicos, cursos, livros e revistas especializadas ou
junto a pessoas que atuam na área. Outras características
importantes, relacionadas ao risco do negócio, podem ajudar
no sucesso do empreendimento: Busca constante de
informações e oportunidades. Iniciativa e persistência.
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Comprometimento. Qualidade e eficiência. Capacidade de
estabelecer metas e assumir riscos. Planejamento e
monitoramento sistemáticos. Independência e autoconfiança.
Senso de oportunidade. Conhecimento do ramo. Liderança.
Espírito cooperativo. Além dessas características básicas é
muito importante que os profissionais que atuam diretamente
com o público, como é o caso do setor comércio, saibam lidar
bem com os clientes sendo simpáticos e agradáveis para
garantir a sua fidelidade e ganhar sua confiança. Pesquisando
e observando seus concorrentes, conhecendo bem o gosto de
seus clientes, o empreendedor conseguirá desenvolver
diferenciações em sua loja de bolsas e calçados para maior
atração de clientes. É necessário estudar bem o assunto
estratégia de mercado para poder desenvolver sensibilidade e
flexibilidade para rápida adaptação às necessidades e
encantamento de clientes. Faça cursos, inclusive, procure o
Sebrae, onde encontrará orientação segura, detalhada e
gratuita sempre que precisar.
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