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Atividade: Fabricação de Calçados de Couro (código CNAE 19.31 - 3) 

Ambiente Informações 

Estatísticas Financeiras Históricas e  

Biográficas 

Sobre 

produtos e 

serviços 

Regulatórias Bibliográficas Outras 

Mercado ou da 

concorrência 

Consumo de 

calçados por 

faixa de renda- 

IBGE 

Volume de 

crédito ao 

consumidor 

(operações de 

crédito- pessoa 

física) BACEN 

História das 

regiões 

produtoras. Ex.: 

Pólo de calçados 

de Nova Serrana 

Perfil dos países 

importadores- 

ABI- CALÇADOS 

Normas sobre o 

conforto- 

CTCCA; ABNT 

Literatura 

técnica- ABI- 

CALÇADOS 

Revistas sobre 

tendências da 

moda 

Fornecedores 

de bens e 

serviços 

Produção de 

couro na 

agropecuária- 

IBGE 

Taxa de juros 

para o 

financiamento 

do capital de 

giro- BACEN; 

IPEAD 

História das 

regiões 

produtoras. Ex.: 

Pólo de calçados 

de Nova Serrana 

Componentes 

para calçados- 

ASSINTECAL 

Normas sobre os 

insumos- 

CTCCA; ABNT 

Literatura 

técnica- ABI- 

CALÇADOS 

Revistas sobre 

tendências da 

moda (uso de 

novos materiais) 

Tecnológico Importação de 

máquinas para a 

indústria de 

calçados- MDIC 

Taxa de juros 

para 

investimento- 

BNDES; 

Financiamento 

de pesquisa 

aplicada- FINEP 

Evolução e 

tecnologia de 

fabricação de 

calçados- CTCCA 

Fornecedores de 

máquinas- 

ABRAMEC 

Normas 

técnicas- 

CTCCA; ABNT 

Literatura 

técnica- CTCCA; 

ABNT 

- 

Recursos 

humanos 

Emprego formal 

no setor- MTE 

- - Treinamento 

específico de 

mão-de-obra- 

CTCCA 

Normas de 

segurança e 

saúde no 

trabalho- MTE 

Literatura 

técnica- 

CTCCA* ; ABNT 

Cursos 

especializados 

(Ex.: Design) 

Ambiente da 

infra-estrutura 

e logística 

Exportações de 

calçados por 

porto- MDIC 

Agências 

bancárias nas 

principais 

regiões 

produtoras de 

calçados- IBGE 

- Laboratório de 

ensaios- CTCCA 

Rede 

metrológica do 

INMETRO 

Bibliotecas 

especializadas- 

CTCCA 

Feiras 

Comerciais 

Couromodas 

Econômico Crescimento da 

demanda 

agregada- IBGE 

Taxa básica de 

juros- BACEN 

Evolução do 

setor no Brasil- 

IEL; CNI 

Exportações 

brasileiras de 

calçados- ABI- 

CALÇADOS 

Normas sobre o 

fechamento de 

câmbio nos 

contratos e 

exportação- 

BACEN 

Análises 

setoriais- 

BNDES; IPEA 

- 

Sócio- 

demográfico 

Crescimento da 

população 

jovem- IBGE 

Operação de 

crédito com 

cursos livres, 

inadimplência, 

pessoa física- 

BACEN 

- Postura da 

população 

diante do 

consumo de 

marcas 

falsificadas- 

IBOPE 

Legislação sobre 

a aquisição de 

produtos 

piratas- MJ 

Análises sobre 

os padrões de 

consumo da 

população- IPEA 

- 

http://www.dgz.org.br/out05/Art_02.htm#*
http://ctcca.locaweb.com.br/


http://www.ibge.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.bacen.gov.br/
http://www.bndes.gov.br/
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
http://www.mte.gov.br/
https://www.ipead.face.ufmg.br/
http://www.abicalcados.com.br/
http://www.assintecal.org.br/
http://ctcca.locaweb.com.br/
http://www.ibope.com.br/
http://www.abnt.org.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.iel.cni.org.br/
http://www.abrameq.com.br/
http://www.couromoda.com/
http://www.novaserrana.mg.gov.br/cid_historia.php




http://www.dgz.org.br/dez02/F_I_aut.htm


http://professores.ea.ufrgs.br/hfreitas/revista/arquivos/artigo.pdf
http://www.ibict.br/cionline/280199/28019905.htm
http://www.ibict.br/cionline/260397/26039713.htm


http://www.dgz.org.br/abr01/F_I_aut.htm
http://www.ibict.br/
http://ww.dgz.org.br/jun03/F_I_aut.htm

