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Objetivos da participação
97%

12%

87%

Conquistar
novos clientes Aumentar
as exportações

75%
62%

Abordar novos
mercados
Testar novos
produtos

Excederam
expectativas

10%
Não

23%
Sim
Totalmente

55%
Apenas
Parialmente

Intenção de participar
em futuras edições

Contactos realizados

5%
Não

29%
34%
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95%

37%

Sim

entre 15 e 30

The Shoes Must Go On
Dezoito meses de projeto, 70 ações concretizadas, 750 participações e 16,7 milhões de
euros de investimento. De junho de 2016 a
dezembro de 2017, o setor do calçado investiu
como nunca.
Conquistar novos clientes (97% das respostas), Aumentar as Exportações (87%), Abordar
novos mercados (75%) e Testar novos Produtos (62%) são as grandes prioridades para as
empresas.
A avaliação da participação em eventos internacionais da especialidade, numa iniciativa
promovida pela APICCAPS em parceria com a
AICEP e o apoio do Programa Compete 2020,
entre junho de 2016 e o final de 2017, foi positiva para 88% das empresas. Apenas 12% consideram que as ações não corresponderam às
expectativas.

A maioria das empresas (37% das respostas)
estabeleceu um mínino de 15 contactos na
participação em eventos internacionais neste período. Assinala-se, mesmo, que 34% das
respostas - ao habitual inquérito de avaliação
em certames profissionais promovido pela
Associação - indicam um abordagem a, pelo
menos, 30 potenciais clientes. Apenas 29%
das empresas obteve, em média, menos de 15
contactos por certame.
A finalizar, este investimento voltou a revelar-se decisivo para a fileira do calçado. O ano
de 2017 foi, mesmo, o oitavo consecutivo de
crescimento das exportações. Desde 2009, regista-se um crescimento na ordem dos 60%,
passando as vendas ao exterior de 1200 milhões de euros para um novo máximo histórico de 1965 milhões no final de 2017.

Em resultado, 95% das empresas manifestou a
intenção de integrar novas ações promocionais no futuro.

Contactos novos a concretizar
encomendas em (%)

Contactos novos no total (%)

17%

18%
24%

+ de 80%

- de 10%

27%
- de 10%

16%

21%

entre 40%
a 80%

entre 40%
a 80%

43%

34%
entre 10%
a 40%

entre 10%
a 40%

Alcance global
12%
Negativa

44%
Positiva

44%
Suficiente
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A jornada do calçado
português

Para 2018 está prevista a participação de 200
empresas em cerca de 60 feiras no exterior,
divididas por 16 países.

A Europa continua a ser o principal mercado
para as empresas portuguesas. Já em janeiro começa a ofensiva promocional do setor: primeiro na Pitti Uomo, em Florença, estarão reunidas
algumas das mais relevantes marcas mundiais
do segmento masculino. Dias mais tarde, a indústria concentra-se em Garda. A Expo Riva
Schuh recebe, de 13 a 16 de janeiro, 60 empresas
nacionais. A feira de Garda tem vindo a crescer
edição após edição e é, cada vez mais, uma feira
preponderante para as empresas nacionais.

A crescimento contínuo do calçado português nos últimos anos – a confirmarem-se
os bons resultados 2017 será o oitavo ano de
crescimento do setor – é o resultado de um
estratégia de internacionalização de longa
duração. Se 2017 foi um ano se consolidação
estratégica em mercados como a Colômbia,
Chile, Japão e Peru, 2018 será um ano de
aposta sem precedentes nos Estados Unidos.

Dos inquéritos realizados aos participantes
em feiras verificou-se que os principais objetivos das empresas passam por conquistar
novos clientes e aumentar as exportações.
“As empresas estão a participar em feiras mas
estão, cada vez mais, a conseguir novos contactos. Ou seja, estão a conseguir diversificar
a sua carteira de clientes e a conseguir evoluir
em termos de diversificação de mercados.”
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A promoção comercial externa continua a ser
a principal prioridade para a indústria portuguesa de calçado. Desde o segundo semestre
de 2016 até à data o setor concretizou 750 participações de empresas em 70 feiras no exterior com um investimento na ordem dos 16,7
milhões de euros em feiras internacionais.
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Calçado português aposta numa campanha
mais jovem para chegar a nova geração de
consumidores
Em 2018, a campanha de promoção do calçado português terá sete protagonistas e assumirá uma linguagem mais jovem, orientada
para novos consumidores e mercados. Com
os EUA em vista, a campanha foi fotografada
na Madeira e pretende ser um testemunho de
um país repleto de novos talentos.
Depois de Sara Sampaio, Sharam Diniz e Victoria Guerra, serão os rostos da nova geração da
moda nacional que estarão em destaque: Alécia
Morais, Francisco Henriques, Isilda Moreira,
João Lima, Maria Clara, Maria Rosa e Ricardo
Gomes dão vida à “indústria mais sexy da Europa” que agora também será infinitamente cool.
Cruzando referências e reforçando a ligação a
várias outros setores da economia portuguesa
- como o vestuário, a ourivesaria e o turismo
- esta campanha visará transmitir um retrato global de Portugal no exterior. O comércio
externo continua a ser a principal prioridade
para a indústria portuguesa de calçado, que
exporta mais de 95% da sua produção, para
152 países, nos cinco continentes, o equivalente a 81 milhões de pares de calçado, num
valor próximo dos 2000 milhões de euros.

Foi há 10 anos que a APICCAPS (Associação
Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos)
lançou, com o apoio do Programa Compete,
uma ousada e inovadora campanha de comunicação do calçado português nos mercados externos – com a designação – “The Sexiest Industry in Europe” - procurando desse
modo reposicionar o setor que representa.
Alicerçada no logótipo Portuguese Shoes as
campanhas inspiram-se na iconografia portuguesa e numa ideia de sofisticação e qualidade.
Para a APICCAPS este é, igualmente, o momento de se proceder a uma avaliação do
trabalho desenvolvido. Na última década, as
exportações portuguesas de calçado cresceram mais de 60%, atingindo um novo máximo histórico no final do último ano. Nesse
período, o preço médio do calçado exportado
aumentou cerca de 30% e Portugal apresenta,
hoje, entre os principais produtores mundiais de calçado, o 2.º maior preço médio de
exportação.

China perde quota na produção
mundial de calçado

A produção mundial de calçado estabilizou,
nos três últimos anos, nos 23 bilhões de pares.
Um cenário que contrasta com o crescimento de 15% entre 2010 e 2014, de acordo com as
estimativas revistas da APICCAPS no World
Footwear Yearbook 2017, agora apresentado.
Na última década, as exportações mundiais
de calçado aumentaram 25% em todo o mundo para 13,9 mil milhões de pares, e 78% em
valor, para 122 mil milhões de dólares. No entanto, nos últimos dois anos as exportações
recuaram 6% em volume e 8% em valor, o que
parece indicar uma nova fase de desenvolvimento da indústria no plano internacional.

The shoes must go on

No domínio do comércio externo, a Ásia perdeu dois pontos percentuais na quota mundial das exportações desde 2010. No plano inverso, e no mesmo período, a Europa ganhou
peso relativo, tendo aumentado a sua quota
em três pontos percentuais, representando
agora 13,5% das exportações mundiais.
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De acordo com os dados mais recentes e referentes a 2016, a China acentuou a perda de
quota na produção e nas exportações mundiais. Ao nível das exportações, depois de ter
atingido uma quota de 73,7% nas quantidades
exportadas em 2012, a China continua a perder
quota, ficando-se no ano de 2016 pelos 67,3%.
Relativamente à produção, e depois de atingir
uma quota de 62,9% em 2013, a China foi responsável o ano passado por apenas 57,0% da
produção mundial. Esta perda de peso relativo
da China no plano global, iniciada em 2014,
continua a acentuar-se. A esta perda de quota
da China não corresponde uma transferência
de capacidade produtiva para um único país.
Não só países vizinhos, como a Índia, Vietname, Indonésia e Bangladesh, têm absorvido
alguma desta capacidade, como outros produtores europeus e americanos, como Portugal, Itália e México, têm crescido, beneficiando da proximidade aos grandes mercados
mundiais. Portugal perfila-se, neste domínio,
como 17º produtor mundial de calçado, o terceiro a nível europeu, depois de Itália e Espanha. Ainda assim, merece destaque o facto de
a produção portuguesa ter aumentado 32,3%,
em pares, desde 2010.

World Footwear Yearbook 2017: Portugal
continua a registar bom desempenho

Consumo e Importações
No domínio do consumo, as alterações demográficas continuam a impulsionar o reforço do continente asiático no plano internacional: em 2016, regista um novo alto
histórico na quota de consumo daquele continente (54%). A China continua na liderança
mundial, com uma quota no consumo global
de 18%. Três outros países asiáticos, Índia,
Indonésia e Japão, também estão entre os 10
maiores consumidores de calçado. Europa
e América do Norte continuam a perfilar-se
como mercados muito relevantes, ainda que,
em termos de volume, cada um compre menos calçado do que a China.
Na década atual, o peso da Ásia nas importações mundiais aumentou sensivelmente cinco pontos percentuais para 25,6% (em
2016), colocando-se ligeiramente à frente da
América do Norte (23,9%) como o segundo
mercado-alvo para o comércio de calçado.
A Europa (36,9%) continua na liderança do
mercado mundial, absorvendo mais de um
terço de todo o calçado importado à escala
global. Os Estados Unidos, continuam a ser o
importador número um a nível mundial, no
entanto em apenas 6 anos a perda de quota
é significativa: em 2010 este país americano
era responsável por 22,1% das importações
mundiais (quantidade), tendo a sua quota
baixado para 19,6% em 2016.

Tendência dos preços
Também os preços médios de exportação
caíram nos últimos dois anos, com um recuo
de 2,3% para 8,84 dólares o par.
A esta queda do preço médio a nível mundial não será estranha a alteração no mix de
produtos. Ao longo da última década, temos
vindo a assistir a uma substituição muito
forte de calçado de couro por calçado mais
informal como os sneakers, o que se reflete

num crescimento do calçado com parte superior em materiais têxteis, tendencialmente
com preço médio mais baixo que os sapatos
com parte superior em couro. As exportações
de calçado têxtil passaram de uma quota de
mercado de 10% em 2006 para uma quota de
quase 30% no ano passado.
Portugal volta a registar um desempenho
muito positivo, no que diz respeito ao preço médio de exportação. Entre os principais
produtores mundiais de calçado, apresenta o
segundo maior preço médio de exportação,
situando-se agora nos 26,09 dólares (valor
idêntico ao de 2015).

World Footwear Yearbook
O World Footwear Yearbook é uma publicação inserida no projeto World Footwear desenvolvido pela APICCAPS desde 2011, e que
analisa as grandes tendências da indústria
mundial do calçado.
Com estatísticas atualizadas até ao ano de
2016, e apresentadas em valor e quantidade,
o World Footwear Yearbook analisa a evolução dos principais players a nível global
atendendo às variáveis produção, consumo,
exportações e importações. Fazendo uma
caracterização detalhada da indústria do calçado, a publicação inclui, ainda, uma análise
individual de dezenas de mercados.
O World Footwear Yearbook é já um documento de referência na indústria de calçado a nível mundial, sendo utilizado nas decisões estratégicas de importantes players
mundiais (em anexo: portfolio de clientes do
World Footwear Yearbook).
Complementarmente, o WorldFootwear.com
é hoje o mais valioso portal de informação no
que se refere a tendências de mercado para o
sector do calçado.
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