
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS 

ABRIL/MAIO 2020 | Nº 340 | ANO 30

LER MATÉRIA

SETOR ENGAJA 
EMPRESAS EM AÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

ESPECIAL



2

ABRIL/MAIO 2020

O avanço da pandemia da Covid-19 vem provocando graves problemas para a indústria calçadista brasi-
leira. Com o varejo fechado na maior parte do País e as exportações em queda brusca, a estimativa é de 
uma queda de até 30% na produção de 2020.  O impacto foi estimado em uma pesquisa realizada junto 
a empresas que respondem por mais de 70% da produção setorial (leia mais na página 15). 

A expectativa, em janeiro, era de um crescimento de 2,5% para o ano, o que demonstra o 
tamanho do estrago. Tínhamos uma expectativa de incremento baseado, sobretudo, na retomada 
do consumo interno, registrada nos últimos meses de 2019. Somos um segmento muito dependente 
do mercado doméstico, que absorve 87% da nossa produção, por isso o impacto foi tão relevante. 
Além-fronteiras também tínhamos uma expectativa positiva, de crescimento de mais de 2%, o que 
foi por água abaixo com o alastramento da pandemia, especialmente no nosso principal mercado 
internacional, os Estados Unidos. 

O efeito do encolhimento do setor, quando parecia que iniciaria a tão esperada recuperação, 
foi determinante para a perda de mais de 30 mil postos, somente nos primeiros meses de pandemia. 
A MP 936, que permite redução de jornada e salários, entre outras medidas emergenciais, um pleito 
da indústria calçadista, está sendo amplamente utilizada pelo setor como forma de manutenção do 
emprego, mas não tem sido o suficiente para suportar a queda na produção, que em março, con-
forme o IBGE, caiu mais de 29%. 

As principais causas apontadas pelas empresas, também constantes na pesquisa já citada, 
são os cancelamentos de pedidos e queda no faturamento (84%), a paralisação da produção (82%), 
e a postergação de faturamento (72%). Entre as empresas que estão operando (73%), apenas 6% 
estão com a produção integralmente ativa, 30% operam com capacidade reduzida e 33% estão 
produzindo apenas para finalização de pedidos ou uso de matéria-prima em estoque, correndo 
o risco de nova interrupção. O contexto fez com que mais de 70% dessas, mesmo com o socorro 
governamental da MP 936 e também com linhas de créditos para folha de pagamento e capital de 
giro, tivessem que demitir trabalhadores. 

Como forma de dirimir os efeitos econômicos e sociais, a Abicalçados, em conjunto com entida-
des setoriais, tem buscado, junto ao Governo Federal, a dilatação das medidas da MP 936, bem como 
a ampliação e facilitação do acesso a linhas de crédito e a reabertura gradual, e segura, do comércio.

PALAVRA DO PRESIDENTE

PRODUÇÃO DE CALÇADOS PODE 
CAIR ATÉ 30% EM 2020
Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da Abicalçados
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ABI NA MÍDIA

Empresas de médio porte, com faturamento aci-
ma de R$ 10 milhões anuais, reclamam de falta de 
apoio do governo federal para amenizar os efei-
tos da pandemia do novo coronavírus. Na semana 
passada, elas ficaram de fora do pacote anunciado 
para ajudar pequenas e médias companhias (com 
receita entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano) 
no pagamento da folha de salários por dois meses. 
Alguns empresários falam em risco para honrar os 
compromissos salariais já em abril e se queixam 
da falta de crédito no mercado. O presidente da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, também reclama da 
falta de caixa das médias empresas. Segundo ele, 
muitas companhias do setor, que emprega 270 mil 
funcionários diretos, correriam o risco de não ter 
tempo hábil para conseguir pagar os salários de 
março integralmente.

EMPRESAS DE MÉDIO PORTE RECORREM AO 
GOVERNO PARA MANTER SALÁRIOS EM DIA

01 DE ABRIL DE 2020
ESTADÃO | GERAL  

Setor industrial mais vulnerável a impactos da pa-
ralisação da economia na pandemia, a produção 
de bens de consumo duráveis e semiduráveis já vê 
demissões e cobra agilidade do governo na oferta 
de recursos para salários e capital de giro. “A in-
dústria de duráveis e semiduráveis fica no fim da 
lista de prioridades”, diz o presidente da Abicalça-
dos (Associação Brasileira da Indústria de Calça-
dos), Haroldo Ferreira.

A Medida Provisória (MP) 936/2020 do governo 
federal, que implementou o Programa Emergen-
cial de Manutenção de Emprego e Renda, na quar-
ta-feira, tem gerado opiniões favoráveis e outras 
nem tanto, principalmente pelo fato da liberação 
de acordos individuais com os trabalhadores. Para 
avaliar as mudanças previstas para conter a crise 
do novo coronavírus, federações e entidades esta-
duais e nacionais, se posicionaram sobre o tema.

Abicalçados entende que medidas são paliativas
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) acredita que as medidas econômi-
cas anunciadas pelo governo federal poderão di-
minuir o número de demissões no setor, pois per-
mitem que as empresas reduzam parcialmente ou 
totalmente suas atividades. Entretanto, a entidade 
entende que as medidas produzem efeito paliati-
vo enquanto o funcionamento do comércio não é 
normalizado. “Estamos passando por momentos 
de incertezas.
 

SETOR DE BENS DURÁVEIS CORTA PRODUÇÃO POR 
CORONAVÍRUS E COBRA AGILIDADE DO GOVERNO

ENTIDADES OPINAM SOBRE AS NOVAS MEDIDAS

3.4.2020  SEXTA-FEIRA

Especial

Entidades opinam 
sobre as novas medidas
Representantes de federações e associações estaduais e nacionais opinaram sobre a MP 
936/2020 e as definições adotadas pelo governo federal na última quarta-feira

AMedida Provisória 
(MP) 936/2020 do 
governo federal, que 

implementou o Programa 
Emergencial de Manuten-
ção de Emprego e Renda, 
na quarta-feira, tem gerado 
opiniões favoráveis e outras 
nem tanto, principalmen-
te pelo fato da liberação de 
acordos individuais com os 
trabalhadores. Para avaliar 
as mudanças previstas para 
conter a crise do novo co-
ronavírus, federações e en-
tidades estaduais e nacio-
nais, se posicionaram sobre 
o tema.

Entre os principais desta-
ques dos dirigentes, estão a 
manutenção dos empregos 
com carteira assinada, alia-
da a uma economia saudá-
vel. Num cenário crítico por 
conta da pandemia, acredi-
ta-se que a MP vem contri-
buir apenas emergencial-
mente, sendo necessário 
tomar providências a lon-
go prazo, e que beneficiem 
não apenas o empregador, 
mas também o empregado. 

CUT critica 
a MP 936
O Presidente nacional 
da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), 
Sérgio Nobre, criticou a 
Medida Provisória. “A MP 
para os trabalhadores 
com carteira assinada, é 
ruim, não resolve a crise. 
Estamos pressionando o 
Congresso Nacional para 
mudar o texto. O programa 
para os formais tem que 
proibir demissões em todo 
País, tem que garantir 
estabilidade de emprego 
durante a crise e 100% de 
renda aos trabalhadores, 
sempre por meio de 
negociação coletiva”.

Gilberto Petry

FOTOS DIVULGAÇÃO

Anderson Cardoso Haroldo Ferreira

GIOVANI PAIM

João Batista da Silva

DIVULGAÇÃO

Fiergs faz 
alerta para 
pressão na 
indústria

Federasul fala 
em lentidão 
do governo 
por medidas

Abicalçados 
entende que 
medidas são 
paliativas

Federação 
dos 
Sapateiros faz 
críticas

Para o presidente 
da Federação das 
Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul 
(Fiergs), Gilberto Petry, 
a medida é importante 
porque inclui o 
Benefício Emergencial 
de Preservação do 
Emprego e da Renda 
(Beper), que irá 
socorrer as micro e 
pequenas indústrias. 
Porém,  lembra que 
existem outros custos 
fixos que continuam 
pressionando a 
situação financeira das 
empresas. “Precisamos 
ter claro que essas 
medidas são paliativas, 
resolvem parcialmente 
e emergencialmente a 
questão do emprego. 
Mas os empresários 
necessitam, o quanto 
antes, de uma 
sinalização, pois a cadeia 
toda precisa funcionar, 
sem a retomada do 
comércio não adianta 
a indústria produzir, se 
não tiver saída para seus 
produtos”, afirmou.

Conforme o vice-
presidente da 
Federação de 
Entidades Empresariais 
do Rio Grande do 
Sul (Federasul), 
Anderson Cardoso, 
as determinações do 
governo federal já eram 
esperadas para o mês de 
março. “O governo tem 
sido um pouco lento na 
tomada de decisão e na 
divulgação das medidas, 
principalmente sobre 
a prorrogação dos 
tributos federais. 
Estamos na expectativa 
para que o setor 
produtivo possa 
tomar suas decisões”, 
comentou. Cardoso 
frisou ser um problema 
para todo o sistema. “Se 
não tivermos emprego 
não daremos renda 
para as famílias. Se não 
tivermos geração de 
operações comerciais, 
a economia não terá 
circulação, e o Estado 
não vai arrecadar. 
Não é um problema 
momentâneo.”

A Associação Brasileira 
das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) 
acredita que as medidas 
econômicas anunciadas 
pelo governo federal 
poderão diminuir o 
número de demissões 
no setor, pois permitem 
que as empresas 
reduzam parcialmente 
ou totalmente suas 
atividades. Entretanto, 
a entidade entende 
que as medidas 
produzem efeito 
paliativo enquanto 
o funcionamento 
do comércio não é 
normalizado. “Estamos 
passando por momentos 
de incertezas. Para 
que as indústrias 
possam retomar suas 
produções precisamos 
que os lojistas efetuem 
pedidos”, fala o 
presidente-executivo, 
Haroldo Ferreira, ao 
frisar que a entidade 
segue em contato com o 
governo para efetivar o 
mais rápido possível as 
medidas.

O presidente da 
Federação Democrática 
dos Trabalhadores na 
Indústria de Calçados 
do Rio Grande do Sul, 
João Batista da Silva, 
destaca que as medidas 
estão chegando tarde e 
precisam ser mais claras. 
“Continuamos de mãos 
atadas porque elas 
estão sendo anunciadas 
e demoram para serem 
implementadas. O 
acordo individual 
é um absurdo para 
o trabalhador. A 
grande massa dos 
trabalhadores precisa 
do auxílio do sindicato e 
o governo permitiu que 
essa negociação fosse 
individual direto com o 
empregador”, frisa. Além 
de fazer essa crítica 
ao programa, Silva 
reforça que o governo 
federal precisa ajudar 
mais. “Eles têm que 
defender os empregos, 
a empresa e a economia. 
Precisamos de ações 
mais fortes”, salienta o 
presidente.

Planejamento 
para os 
próximos 12 e 
24 meses
O presidente da Fiergs, 
Gilberto Petry, lembrou 
que neste momento de 
crise, os empresários 
industriais começam a 
planejar os próximos 
12 ou 24 meses, que 
tendem a ser difíceis, 
e por isso precisarão 
adaptar a sua estrutura 
a uma nova realidade. 
“O governo apenas 
recolhe os impostos 
e redistribuiu, daqui a 
algumas semanas não 
terá mais nada para 
recolher. Os recursos 
para o combate ao 
vírus dependem 
da manutenção da 
atividade econômica”, 
enfatizou Petry.

R$ 51,2 bi
O Ministério da 
Economia calcula 
que 24,5 milhões de 
trabalhadores com 
carteira assinada podem 
se beneficiar da MP, com 
potencial de preservação 
de 8,5 milhões de 
empregos, com um custo 
total aos cofres da União 
de R$  51,2 bilhões.

Segundo o presidente da 
Federação do Comércio 
de Bens e de Serviços do 
Estado do Rio Grande do 
Sul (Fecomércio-RS), Luiz 
Carlos Bohn, o governo 
precisa preservar 
também a saúde da 
economia. “As empresas 
em geral, especialmente 
as menores, são 
extremamente frágeis 
do ponto de vista 
econômico-financeiro. 
É fundamental que as 
condições de acesso 
ao crédito sejam 
facilitadas. Do lado do 
governo, precisamos de 
sinalizações claras para 
que decisões acertadas 
sejam tomadas”, afirmou 
Luiz Carlos Bohn.

Fecomércio-RS 
pela saúde da 
economia

02 DE ABRIL DE 2020 
FOLHA DE SP | GERAL

03 DE ABRIL DE 2020 
JORNAL NH | ESPECIAL
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ABI NA MÍDIA

Tradicional setor da economia gaúcha, a indústria cal-
çadista não escapou dos impactos do coronavírus. 
Com o isolamento social imposto pela pandemia, fá-
bricas amargaram queda no faturamento e deram iní-
cio a demissões no Rio Grande do Sul. Para amenizar 
perdas e preservar empregos nas próximas semanas, 
espera- se que o governo federal acelere medidas que 
garantam linhas de crédito mais atrativas, destacam 
analistas e empresários. A partir da segunda quinzena 
de março, o setor registrou em torno de 3 mil demis-
sões no Estado, estima a Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalçados), sediada em Novo 
Hamburgo, no Vale dos Sinos. No país, houve perda 
de cerca de 11 mil empregos, acrescenta a entidade.

EM MEIO A DEMISSÕES, SETOR CALÇADISTA PEDE CRÉDITO RÁPIDO
07 DE ABRIL DE 2020 
ZERO HORA | NOTÍCIAS | P. 8

Economia do RS sofre queda nas exportações nos 
três primeiros meses do ano A economia do Rio 
Grande do Sul sofreu queda nas exportações no 
primeiro trimestre de 2020. No setor calçadista, o 
estado exportou 7.400 milhões de pares de calça-
dos, nos três primeiros meses de 2020. No último 
ano, foram quase oito milhões no mesmo período, 
o que representa uma queda de 5,8% no volume 
de vendas e de 12,2% em receita. O faturamento 
no primeiro trimestre deste ano foi de US$ 113 mi-
lhões em exportações enquanto no mesmo perío-
do do ano passado foi US$ 117 milhões. Por causa 
da pandemia da Covid-19, empresas estrangeiras 
cancelaram pedidos. 

ECONOMIA SOFRE QUEDA NAS EXPORTAÇÕES NOS 
TRÊS PRIMEIROS MESES DO ANO NO RS

19 DE ABRIL DE 2020 
 G1 RIO GRANDE DO SUL  | GERAL  | P. 12 

O avanço da pandemia de Covid-19 e o fechamen-
to de 95% das lojas de calçados do país em março 
trouxeram impactos negativos à cadeia calçadista. 
Além da queda nas vendas, o setor sofre com atra-
sos no pagamento de pedidos entregues nos meses 
anteriores. A Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) não tem estatísticas de ina-
dimplência no setor. Mas, Haroldo Ferreira, presiden-
te-executivo da Abicalçados, disse que praticamente 
todo o varejo pediu para postergar por até 90 dias o 
pagamento de encomendas já recebidas.

O setor calçadista já está sentindo os efeitos da pan-
demia do novo coronavírus. Dados da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) 
obtidos em primeira mão pela CNN Brasil, mostram 
que 86% das fábricas estão fechadas. Com as linhas 
de produção paradas, 84% deram férias aos funcioná-
rios. Mas 52% já tiveram que demitir, deixando 15 mil 
pessoas desempregadas. O setor gera 270 mil empre-
gos em polos no Sul, Sudeste e Nordeste.

INADIMPLÊNCIA PRESSIONA CADEIA CALÇADISTA NO PAÍS

SETOR CALÇADISTA TEM 86% DAS FÁBRICAS FECHADAS NO BRASIL APÓS COVID-19

17 DE ABRIL DE 2020 
 VALOR ECONÔMICO | EMPRESAS | P. 7 

14 DE ABRIL DE 2020 
CNN BRASIL | BUSINESS
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ESPECIAL

SETOR ENGAJA MAIS DE 30 EMPRESAS 
EM CAMPANHAS BENEFICENTES

Duramente atingido pelo avanço da pandemia do novo coronavírus no País e no mundo, com seus 
impactos econômicos e sociais, o setor calçadista brasileiro vem direcionando suas forças para a 
responsabilidade social neste momento difícil. Desde o início da paralisação causada pela Covid-19 
no Brasil, o movimento #passosdobem já mapeou ações de  mais de 30 empresas, que somaram 
doações de mais de 890 mil máscaras de proteção, 250 mil toucas, 250 mil jalecos e aventais, 
35 mil pares de calçados, milhares de litros de álcool em gel, vestuários diversos e doações em 
dinheiro com reversão de percentuais de vendas para entidades beneficentes e famílias carentes. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o momento é de tra-
balhar em prol da sociedade. “A mobilização do setor é uma espécie de contrapartida social para 
o Brasil, país que certamente sairá mais forte e humano deste momento difícil pelo qual estamos 
passando”, comenta. O movimento está auxiliando na sensibilização de mais empresas calçadis-
tas, inspirando diferentes ações pelo Brasil. 

Solidariedade
Uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil, a Grendene divulgou a produção e doação 
de 250 mil kits compostos por jaleco, touca, protetor para pés e máscaras faciais para entidades 
e hospitais públicos de todo o País. O diretor de Relações com Investidores da empresa, Luiz An-
tônio Moroni, destaca que a iniciativa tem o intuito de gerar um impacto positivo neste momento 
de crise econômica e social. “Trabalhamos todos os dias para gerar um impacto social positivo e 
entendemos que neste momento esse compromisso deve ser reforçado”, disse, ressaltando que, 
para viabilizar as doações, a Companhia teve o apoio das empresas parceiras Lineforme Termo-
formados e Plásticos Itália. “Temos profundo respeito e admiração pelos profissionais de saúde e 
esperamos que, com essa iniciativa, possamos contribuir para que sigam com esse trabalho tão 
essencial”, conclui Moroni.

Outra gigante do setor calçadista engajada no movimento é a Vulcabras Azaleia, que pro-
duziu e doou 400 mil máscaras e 3 mil pares de calçados para hospitais brasileiros. “Estudamos 
e discutimos muito o que poderia ser feito para auxiliar as pessoas diante desse cenário adverso 
que estamos enfrentando e entendemos que apoiar nossa comunidade, como sempre fizemos, 
seria o mais coerente e efetivo a se fazer”, comenta Pedro Bartelle, CEO da empresa. 

Do segmento infantil, a Kidy também deu a sua contribuição. A empresa direcionou sua 
produção de calçados, neste momento de retração dos pedidos, para o desenvolvimento másca-
ras de proteção. As doações ultrapassaram 95 mil itens para órgãos de saúde, lares de idosos e 
polícia militar. Ricardo Gracia, diretor acionista, ressalta que as pessoas estavam sem perspectiva 
de trabalho para este período, e a empresa trabalhou para trazer eles de volta à ativa para traba-
lhar na confecção das máscaras protetivas. “Tivemos que adaptar a fábrica. Com essa mudança, 
além de conseguir manter os empregos dos colaboradores, acabamos gerando empregos e um 
impacto social positivo de duas formas”, avalia Gracia. 

https://www.instagram.com/explore/tags/passosdobem/
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Arezzo&Co    
Produziu e doou 25 mil 
máscaras e disponibilizou 10 
mil pares de tênis.

Beira Rio
Doou máscaras de proteção 
e calçados aos profissionais 
de saúde que trabalham 
no sistema público, em 
todas as cidades de suas 11 
unidades fabris.

Bibi    
Doou máscaras e mil pares 
de calçados para crianças na 
Bahia e Rio Grande do Sul.

Bischoff Group 
Doou 20 mil máscaras para 
entidades beneficentes e de 
saúde.

Boaonda    
Doou pares de calçados 
de segurança para o 
Hospital Municipal de Novo 
Hamburgo/RS.

Bottero
Doou mil máscaras para a 
Secretaria de Vigilância Sanitária 
e Saúde de Parobé/RS.

Calçados Gonçalves 
Doou 20,8 mil máscaras de 
proteção.

Calçados Jacob
Produziu e doou 4 mil máscaras.

Canadá EPI    
Doou R$ 140 mil em calçados 
impermeáveis, desenvolvidos 
para a área hospitalar e que 
atendem a NR 32.

Carrano
Produziu e doou 10 mil 
máscaras cirúrgicas para 
hospitais do Rio Grande do 
Sul e Bahia

Conforto
Doou mil máscaras e irá doar 
calçados para profissionais de 
saúde.

Coopershoes    
Produziu e doou 150 
protetores faciais, duas mil 
máscaras descartáveis e 2,5 
mil máscaras reutilizáveis 
para a prefeitura de Picada 
Café/RS.

Dakota
Doou mais de 50 mil 
máscaras para hospitais.

Grendene    
Produziu e doou 250 mil kits 
compostos por jaleco, touca, 
protetor para pés e máscaras 
faciais. 

Grupo Dass    
Produziu e doou 35 mil 
máscaras e 450 jalecos 
para hospitais e postos de 
saúde.

Insecta    
Reverteu 6% de suas vendas 
de um produto criado neste 
período de pandemia.

Invitto
Está produzindo aventais 
para profissionais da saúde.

Kidy    
Produziu e doou 95 mil 
máscaras para o fundo 
social de Birigui/SP e 
região.

Klin
Produziu e doou 4 mil 
máscaras para instituições 
que atendem idosos.

Luz da Lua
Doou mais de mil máscaras.

Malu Calçados    
Doou 734 pares de calçados 
para profissionais de saúde 
de São Leopoldo, Ivoti e 
Lindolfo Collor, no Rio Grande 
do Sul.

Mariotta 
Doou 20 mil máscaras de 
proteção.

Pampili    
Produziu e doou milhares 
de máscaras e centenas de 
jalecos para o Fundo de 
Saúde de Birigui/SP.

Paquetá
Doou pares de calçados 
para o Hospital Regina, de 
Novo Hamburgo/RS, e mais 
de 130 mil itens de vestuário 
para profissionais de saúde 
e pessoas carentes.

Ramarim
Doou R$ 50 mil reais em 
tênis para hospitais públicos.

St. Louise
Reverteu 10% de suas 
vendas para aquisição de 
álcool em gel para o Lar 
do Idosos da cidade de Ji-
paraná/RO.

Redplast
Produziu e doou 1,6 mil 
máscaras e mil pares de 
calçados para profissionais 
da saúde.

Pesh
A Pesh está revertendo 20% 
da receita com as vendas 
para famílias carentes.

Savelli 
Doou 12 mil máscaras de 
proteção.

Vulcabras/Azaleia
Produziu e doou 400 mil 
máscaras e 3 mil pares de 
calçados para hospitais.

Wirth
A Associação de 
Funcionários da Indústria de 
Calçados Wirth doou o total 
de 100 máscaras PFF2 para 
o Hospital São José, de Dois 
Irmãos/RS.

ABI NOTÍCIAS

Confira abaixo as ações mapeadas até o fechamento dessa edição
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No último dia 7 de maio, a Abicalçados esteve presente em Brasília/DF para agendas com o 
presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli. Na pauta estava a situação atual do setor industrial, ações setoriais em prol 
da minimização dos impactos sociais da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, 
flexibilização do isolamento para a retomada gradual, e com segurança, do comércio, entre outros 
temas. A entidade esteve presente nos encontros, mobilizados através da Coalização Indústria, 
que reúne associações de setores industriais que empregam mais de 30 milhões de brasileiros. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destacou que o setor já perdeu 31 
mil postos desde o início da pandemia do novo coronavírus e que a tendência é piorar o quadro, 
caso o comércio siga fechado, já que quase 90% das vendas da indústria calçadista são oriundas 
do mercado doméstico. “A previsão de crescimento da indústria, que era de 2,5% no início do ano, 
caiu para uma queda de quase 30%. Sem o varejo físico aberto, não existem pedidos. O quadro 
é muito grave”, disse, ressaltando que a Abicalçados defende o retorno seguro e gradual às ati-
vidades.

Na sequência, a mesma apresentação foi realizada para o presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, em agenda marcada durante o encontro com o presidente Bolsonaro. “O objetivo foi mos-
trar os efeitos do fechamento do comércio para o setor industrial. Tanto o presidente quanto o 
ministro demonstraram preocupação com a situação, sendo que o segundo sugeriu a criação de 
um comitê formado por empresas e trabalhadores para debater o assunto”, contou Ferreira. 

Coalização
A Coalizão Indústria foi organizada antes das eleições presidenciais de 2018 para discutir os as-
suntos relevantes à indústria nacional. Ela reúne representantes de quinze setores produtivos, que 
juntos equivalem a 45% do Produto Interno Bruto da indústria brasileira (R$ 485 bilhões); 65% das 
exportações manufatureiras (R$ 167 bilhões); 30 milhões de empregos diretos e indiretos; e con-
tribuem com R$ 250 bilhões em pagamento de impostos. Integram a Coalização a Abicalçados, a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
Interfarma), a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a Associação Brasileira Indústria 
Elétrica Eletrônica (ABINEE), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), a Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), 
a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), a Associação Nacional de Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o 
Instituto Aço Brasil e o Grupo FarmaBrasil (FarmaBrasil).

ABICALÇADOS PARTICIPA DE ENCONTRO COM 
PRESIDENTE BOLSONARO E MINISTRO DIAS TOFFOLI
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Em continuidade à representação do setor e ao trabalho advindo da pesquisa 
dos impactos da Covid-19 na indústria, a Abicalçados tem pleiteado junto ao 
governo federal o atendimento de diversas medidas que visam mitigar os 
impactos sobre o setor calçadista:

20.03.2020: Suspensão de protesto de títulos pelo período mínimo de 90 
dias, prorrogáveis por igual período;

20.03.2020: Não aplicação de multas por medidas adotadas pela empresa 
em função do enfrentamento da atual crise;

20.03.2020: Postergação do pagamento dos tributos federais e parcelamen-
to do pagamento dos que forem adiados;

20.03.2020: Postergação dos vencimentos de empréstimos/financiamentos 
junto aos bancos públicos;

20.03.2020: Dispensa de pagamento, por 90 dias, sem multa, de parcelas 
de programas de refinanciamento de dívidas dos contribuintes com a União;

20.03.2020: Linha de crédito para capital de giro;

20.03.2020: Alteração do Reintegra para o seu teto de 5%;

20.03.2020: Prorrogação da desoneração da folha de pagamento; 

20.03.2020: Redução de jornada e de salário de forma proporcional direta-
mente pelas empresas;

20.03.2020: Custeio do salário dos empregados afastados;

27.03.2020: Criação de linha emergencial para pagamento da folha de salá-
rios garantida pelo Tesouro Nacional, obtida por um formato simples e ágil, 
com dispensa da apresentação de certidões e licenças;

27.03.2020: Pleito para atendimento de empresas em Recuperação Judicial, 
para a manutenção destas empresas e dos empregos a elas vinculados, bem 
como atendimento de crédito;

30.03.2020: Reprovação ao PLP 34/2020 que institui o empréstimo compul-
sório para atender às despesas urgentes causadas pela situação de calamida-
de pública relacionada ao coronavírus;

AGENDA
LEGISLATIVA

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br
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30.03.2020: Apoio ao PL 1059/2020 que dispõe sobre a concessão de garan-
tias, pelo Tesouro Nacional, em empréstimos para empresas do setor privado;

01.04.2020: Apoio ao PLP 28/2020 que, dentre  outras previsões, põe fim 
ao depósito para recursos administrativos tributários, libera recursos atual-
mente imobilizados e autoriza o depósito para garantia somente após de-
cisão judicial;

01.04.2020: Apoio ao ofício 0002/2020, de autoria da Abrecal, que solicita a 
votação, em caráter de urgência, do PLS 5/2015, a fim de diminuir a carga tri-
butária dos representantes comerciais, e que acarretam impactos sobre toda 
a cadeia produtiva; 

08.04.2020: Carta direcionada ao Presidente do STF referente à Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 6.363 contra MPV 936. Discordância e pedido de 
reconsideração da decisão monocrática que estabeleceu como necessária a 
aquiescência por parte dos sindicatos laborais à validade dos acordos firma-
dos com base na MPV 936/2020; 

09.04.2020: Postergação e parcelamento do pagamento de energia elétri-
ca consumida pelas indústrias durante o período de situação emergencial 
causada pela Covid-19. Adoção da Indicação Legislativa – INC n. 360/2020, 
apresentada em 07/04/2020, pelo deputado federal Lucas Redecker, ao Pre-
sidente da República. Criação, ainda, de linha de crédito específica, subsidiada 
pelo Tesouro Nacional;

17.04.2020: Mobilização de votação e aprovação da MP 905/2019 (que insti-
tuiu o contrato verde e amarelo), em função da sua perda de validade;

29.04.2020: Solicitação de ajustes e alterações no texto advindo da MPV 
936. Ampliação dos prazos de utilização dos benefícios, sem ampliação da 
estabilidade.

Todos os pleitos já solicitados e monitorados pela Abicalçados, via Frente Par-
lamentar, CNI e Coalizão da Indústria, estão disponíveis aqui para acesso, com 
o status dos seus respectivos atendimentos.

Ademais, de acordo com nossos pleitos, preparamos um compilado 
(atualizado) contendo todos os informe jurídicos disponibilizados pela Abi-
calçados com as medidas já atendidas e publicadas pelo Governo Federal. 
Acesse-os aqui. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cWGjsEVWYpCSGzGZSYI9yPjzOl0p6OY8um23Vp6Qx28/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1AIMNAtFCpCDbHPuh4Ua1giPjLc-blZvx4jfGcE7ElXg/edit
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INSPIRAMAIS ACONTECE NOS 
DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO, EM NOVO FORMATO

Considerado uma das ações de moda mais completas do Pais, o Inspiramais será 100% focado em 
inovação, sustentabilidade e tecnologia, atendendo demandas e sendo referência para o mercado 
da moda na América Latina, especificamente dos setores  calçadista, moveleiro, automotivo, con-
fecção, acessórios e bijuterias.

“Nos dias 2 e 3 de setembro veremos um evento inédito na moda brasileira. Ultrapassa-
mos os limites do mundo físico e iremos além de tudo que fizemos nos últimos 10 anos e que 
posicionou o Inspiramais como referência internacional e, principalmente, no alinhamento de 
toda a indústria brasileira e da América Latina com cartela de cores, método de trabalho e te-
mas. Será inovador e de alcance ilimitado”, afirma a organização do Inspiramais, em nota envia-
da para a imprensa. A assessoria ressalta, ainda, que em breve serão divulgados mais detalhes 
sobre o evento on-line.

O Inspiramais já aponta para o futuro da moda e das relações de toda a cadeia da indús-
tria mundial. Os interessados podem obter mais informações pelos canais @inspiramaisoficial e 
www.inspiramais.com.br.

SAIBA MAIS

http://www.inspiramais.com.br
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Revisando o material da palestra “A criatividade vem antes do pensamento, mas não 
é uma promessa” para um evento on-line em maio, me deparei com um conteúdo que 
me pareceu oportuno para explorar o cenário atual. Trata-se do fenômeno da natureza 
conhecido como “murmuração” de pássaros. Com sorte, você já deve ter visto (talvez 
em vídeo): uma nuvem de pássaros que “dança” no céu de forma aleatória compondo 
arranjos complexos cuja tendência não é evidente. Este acontecimento com funcio-
namento caótico, incerto e sem orientação manifesta nos permite abstrair uma ideia 
interessante de agir.

Curiosamente, esta ideia está subentendida nas respostas da Global Human 
Capital Trends da Deloitte de 2017, em que 88% dos respondentes disseram acreditar 
que construir uma organização para o futuro era importante ou muito importante, 
mas apenas 11% disseram acreditar saber como construí-la. Com certeza, estes 11% não 
responderam isso considerando uma pandemia com períodos de quarentena que se 
espicham no tempo colocando em xeque diversos negócios. Acredito que eles esta-
vam ponderando um fato muito próximo ao comportamento dos pássaros do nosso 
fenômeno: monitorar e adaptar. 

A murmuração só foi modelada matematicamente e sua simulação se tornou 
possível (por incrível que pareça), quando se observou que a conduta de cada ave 
estava vinculada à busca em alinhar sua velocidade e direção de acordo com seis ou 
sete vizinhos mais próximos. Ou seja, ao tomar o ponto de vista do animal, não existe 
preocupação com a orientação nem com a forma da nuvem: estes se revelam através 
do ajuste dinâmico de cada pássaro. 

Imaginar que nós estamos nessa dança não é difícil e, se isso já estava nítido a 
partir da necessidade de mercado de digitalizar partes do modelo de negócios, tudo 
ficou inflamado com a pandemia do coronavírus. O que é possível fazer, portanto? A 
partir de alguns resultados de minha tese sobre transformação digital, diria que estra-
tégias para ambientes dinâmicos precisam ser orgânicas, como alvos em movimento 
e que, para tanto, é incontornável sistematizar comportamentos de adaptação. O pre-
mente desafio é um ótimo momento para aprender a se adaptar.

Uma forma de fazer isso é pensar em uma tecnologia que você foi obrigado a 
adotar nos últimos dias e demorar em, pelo menos, três aspectos sobre ela: como esta 
solução foi escolhida, como seu potencial é utilizado e de que maneira ela interfere no 
seu modelo de negócios. Através desta reflexão é muito provável que surja o entendi-
mento de que sua capacidade de adaptação pode estar vinculada à existência de roti-
nas sobre sentir o ambiente (monitoramento de tendências, de relacionamento com o 
ecossistema e com o cliente), explorar soluções (experimentação de tecnologias e in-
tegrações) e reconfigurar a estrutura organizacional (revisar cargos, responsabilidades 
e decisões que podem ser descentralizadas). Reserve espaços de tempo para essas 
rotinas emergirem e sustente-as. 

Lembre-se que este momento vai passar e que soluções ad hoc podem salvar 
a empresa uma ou duas vezes, mas não sempre. Use este tempo para cultivar um pen-
samento orientado à mudança, foque no pássaro e não na nuvem. Foque no que você 
pode controlar e sistematize sua capacidade de adaptação. 

UM ALVO EM
MOVIMENTO

Bernardo Leso
Doutorando e professor da especialização em gestão da inovação UFRGS
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BNDES AMPLIA CRÉDITO PARA 
EMPRESAS DE MÉDIO PORTE

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou a abrangência da linha 
“BNDES Crédito Pequenas Empresas”. A partir de agora, o financiamento será disponibilizado tam-
bém para empresas de médio porte, ou seja, com faturamento anual de até R$ 300 milhões. O limite 
do crédito por beneficiário também foi ampliado, de R$ 10 milhões para R$ 70 milhões ao ano.

COMO FUNCIONA

CONFORME REGULAMENTO, AGORA, PODEM SOLICITAR ACESSO À LINHA:
Empresas com faturamento até R$ 90 milhões; e aquelas com faturamento até R$ 300 milhões. 
Para estas últimas, o prazo limite é 30 de setembro de 2020.

PODEM SER FINANCIADOS INVESTIMENTOS VISANDO A MANUTENÇÃO E/OU 
GERAÇÃO DE EMPREGOS, COM AS SEGUINTES TAXAS DE JUROS:

Custo Financeiro – TLP, SELIC ou TFB;
Taxa do BNDES – é a Remuneração do BNDES;
Taxa do Agente Financeiro – negociada entre a instituição e o cliente.

PRAZO 
Até 5 anos, incluindo carência de até 2 anos.

LIMITE DE FINANCIAMENTO 
Até R$ 70 milhões por beneficiário, a cada período de 12 meses.

GARANTIAS
A garantia é de livre negociação entre a instituição financeira credenciada e a beneficiária do 
financiamento, observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional. Normalmente 
são solicitadas garantias equivalentes a 110% a 130% do valor financiado. Garantias podem ser 
reais, como por exemplo: alienação Fiduciária ou Hipoteca de Imóveis; e penhor ou alienação 
fiduciária de títulos de crédito (CDB´s ou títulos do governo). Também podem ser utilizadas 
garantias financeiras como: fiança bancária e seguro garantia. O cliente poderá complementar a 
garantia, utilizando o BNDES FGI (Fundo Garantidor do Investimento).

COMO SOLICITAR
A solicitação pode ser enviada de forma eletrônica por meio do Canal MPME ou em uma instituição 
financeira credenciada pelo BNDES (agente financeiro) de sua preferência, que informará a 
documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as 
garantias. Clique aqui para acessar a lista de contatos das instituições financeiras credenciadas.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecimentos e orientações pelo e-mail inova@abicalcados.com.br.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tZRdd6IwEIZ_jZeYIGhh75Ba0OIHftTKTU9IgmaPJBiibvfXb6Rsu2tbe_Z0yw1keJl53jkzgATcg4SjA1sjxQRHW31eJZ2HyL3thfYYRtCa3EAvjMyFPezC_sgCy0oA37k8CBL9-ioO_NCzzSiIzBaMF84knjmhNfZtcAcSkGCuCrUBq5QTWj4wXiqm9rgiaMCNyGkD1kGGBS2NjHHEMWUSlQaWlFCOGSKobMDT4c-QkWoN256KFJgRsCImxiSjxHCJ7Ro2zVwDYRMbJiGZS3AHpZ12beqC6-Sy58FHrnVbW3LoD9caC6mNwXgmwH1lv6JnShgF3e0p1w5pXkhaolJjJVXigRP5oWtrsJtpG3qT-dTq2QMLzlq14Jl83Ld6mtyP2nbv1gxcqxZcYF9p71cvGYLJSHtvx10Y9GxzHECwPDB6BAsuZK4HZPaPrQ1fV7jrXkMv6s-iYAEtp21-ssJZeghj3YIonupexLAzb_3f9Gf01_BL088_m37w93y8nmw9mez7bpd4eisFV_SHqufyS9by7T14T63h11uRPv2WPJ5ajv5O0oxKKpt7qcMbpYryWwM24PF4bFbczbU4NFOpI4UGKYRUJ_qSKfrbwxM2QznlSmiJFGR_evhoHd-A2IhS9-u8NijyRe5Yj0aSdqbhz-7ICPzUOc6zvL4tHeU8Wtv1L4wFsPs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


14

ABRIL/MAIO 2020

ABI NOTÍCIAS

A Abicalçados atualizou os dados dos impactos da pandemia da Covid-19 no setor. Conforme o 
levantamento, 73% das indústrias do segmento já retomaram as atividades, sendo apenas 6% delas 
com produção integral. Varejo fechado na maior parte dos estados brasileiros, bem como os efeitos 
da pandemia no principal mercado internacional para o calçado brasileiro, os Estados Unidos, são 
apontados como os principais motivos para o quadro. O atual contexto fez com que a Abicalçados 
revisasse a projeção de comportamento da produção para 2020, que deve cair até 29% ao longo do 
ano. Em janeiro, a previsão era de um crescimento de 2,5%.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o contexto de avanço 
da pandemia tem afetado o setor calçadista brasileiro, que já soma 31 mil postos perdidos, conforme 
mais recente levantamento, divulgado no último dia 12 de maio. O estado que mais perdeu postos 
foi São Paulo, com 10 mil, seguido pelo Rio Grande do Sul (7,8 mil) e Minas Gerais (5 mil). Ferreira 
aponta que, mesmo com a ampla utilização da MP 936, que permite a redução de jornada de traba-
lho e de salários, entre outras, o impacto da crise tem feito com que o setor calçadista recorra a cor-
tes de mão-de-obra. “Sem novos pedidos, infelizmente, as empresas não têm conseguido manter o 
quadro de funcionários”, lamenta o dirigente, ressaltando que 70% das empresas que responderam 
o levantamento tiveram que demitir em algum momento.

Exportações
O impacto da pandemia da Covid-19 não se resume ao mercado doméstico brasileiro. No exterior, a 
Abicalçados estima uma perda de até 30,6% nas exportações de calçados, em volume, o que deve 
ser impulsionado especialmente pelas quedas nos embarques para os Estados Unidos, principal 
destino do produto verde-amarelo no exterior. No acumulado do quadrimestre, foram embarcados 
para lá 3,1 milhões de pares de calçados, 35,4% menos do que no mesmo período de 2019.

A pesquisa realizada pela Abicalçados com empresas do setor será atualizada semanalmen-
te. Acompanhe também no site www.abicalcados.com.br.

SETOR CALÇADISTA PERDEU 31 MIL 
POSTOS COM PANDEMIA

http://www.abicalcados.com.br
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Sem interferir nas relações comerciais entre as empresas e com o objetivo de preservar uma cadeia 
que gera mais de 1,5 milhão de empregos diretos no Brasil, as entidades representativas da cadeia 
coureiro-calçadista brasileira,  Abicalçados, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equi-
pamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq), Associação Brasileira dos Lojistas 
de Artefatos e Calçados (Ablac), Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (Assintecal) e Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) estiveram 
reunidas no último dia 19 de março para tratar de medidas conjuntas para redução do impacto eco-
nômico do avanço do novo coronavírus na atividade. Indo ao encontro das diretrizes da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), o encontro dos dirigentes das entidades aconteceu de forma remota. 

Na oportunidade, foi colocado que o setor vem sentindo fortemente a queda abrupta do 
consumo, bem como reportando o fechamento e suspensão de atividades em quase todas as locali-
dades e que, portanto, se faz urgente uma onda de entendimento e solidariedade. Então, no sentido 
orientativo, pois não cabe às associações ingerência nas relações comerciais entre as empresas, foi 
sugerido que haja uma maior abertura dos canais de diálogo e negociação com os clientes para 
evitar protestos de títulos, pois esses inviabilizariam o acesso a linhas de crédito. Também foram su-
geridas a flexibilização de prazos de pagamento e o aceite de suspensão ou adiamento de entrega 
de mercadorias. 

Entendimento
O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, aponta que o momento é grave e exige o 
entendimento entre os elos da cadeia, para evitar um agravamento do problema. “O consumo vem 
caindo abruptamente em função do avanço da pandemia. Desta forma, é preciso que todos, desde 
o fornecedor até o varejo, façam a sua parte, com compreensão e solidariedade”, comentou.

Para o presidente da Abrameq, André Nodari, a pandemia do novo coronavírus é a maior cri-
se mundial desde a segunda grande guerra, e que por isto necessita de pronta reação da sociedade 
e do governo.  “É hora das pessoas e empresas colocarem o bem comum acima de interesses pes-
soais, tanto no aspecto de saúde como no econômico. É hora dos governos agirem para minimizar 
a recessão.”

O representante do varejo, Marcone Tavares, presidente da Ablac, destaca que neste primei-
ro momento as empresas do setor estão priorizando pessoas, seus empregos diretos e indiretos. 
Segundo ele, na lista de prioridades estão os parceiros comerciais e por fim o Governo, que precisa 
dar a sua contribuição.

Já a superintendente da Assintecal, Ilse Biason Guimarães, também prevê momentos delica-
dos, por lidar-se com vidas humanas, o que está repercutindo na economia de forma quase incon-
trolável.  Salienta que é importante que todos contribuam, e, principalmente “busquem fortalecer 
essa união para buscar soluções e conduzir pleitos que possam reduzir os impactos”. 

O dirigente do setor curtidor, José Fernando Bello, presidente executivo do CICB, por sua 
vez, destaca que a adaptação e os ajustes de todos negócios – desde os menores, até as grandes 
corporações – serão fundamentais para que haja um menor impacto na economia. “Isso será crucial 
para que tenhamos resultados positivos sobre os cuidados, a segurança e a atenção especial com 
as pessoas e a sociedade”, avalia.

Todas as entidades da cadeia coureiro-calçadista estão em contato permanente com seus 
associados para auxiliar e também colher dados sobre o impacto da pandemia na atividade, bem 
como solicitando medidas de apoio junto aos governos neste momento de crise. 

ENTIDADES DA CADEIA COUREIRO-CALÇADISTA 
ORIENTAM ASSOCIADOS
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ABI NOTÍCIAS

ABICALÇADOS PROMOVE 
ANÁLISE DE CENÁRIOS
Com a difícil missão de lançar luzes sobre o atual momento da indústria calçadista brasileira, a 
Abicalçados promove, no próximo dia 14 de maio, a partir das 16h30min, mais uma edição do 
evento Análise de Cenários. Transmitido on-line, a exposição do doutor em Economia e professor 
Marcos Lélis, e da coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, será 
aberta para todos, mediante inscrição prévia. 

Priscila ressalta que, neste momento de incertezas, com o avanço rápido da pandemia da 
Covid-19 e os seus impactos econômicos e sociais, a informação é uma ferramenta vital para o 
setor calçadista. “Por isso, diferentemente de outras edições, abrimos o conteúdo para todos os 
empresários. Juntos vamos ultrapassar mais esse grande obstáculo”, comenta. 

Atualmente, a crise provocada pelo coronavírus no setor já provocou mais de 30 mil demis-
sões, mais de 10% da força de trabalho empregada na atividade. 

INSCREVA-SE

https://forms.gle/4quwUVxHyp5S1HjA8
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ABI NOTÍCIAS

INDÚSTRIA LANÇA AGENDA LEGISLATIVA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou, no último dia 31 de março, a 25ª edição da 
Agenda Legislativa da Indústria. Construída com base no diálogo estreito com a entidades dos 
variados segmentos industriais, entre elas a Abicalçados, a Agenda apresenta os projetos priori-
tários para o Brasil voltar a crescer. Por conta da pandemia do coronavírus e das consequentes 
medidas restritivas implementadas no Brasil, esta foi a primeira vez que a divulgação foi feita 
totalmente de forma virtual. Destaque para o novo marco do saneamento básico como medida 
urgente para prevenir epidemias. Para o país voltar a crescer no pós-crise, a reforma tributária é 
apontada como prioridade absoluta. Atualmente, 100 milhões de brasileiros vivem em residências 
sem coleta de esgoto e mais de 34 milhões não têm abastecimento de água, situação que favore-
ce a propagação de doenças, a exemplo da Covid-19.

O Projeto de Lei 4.162/2019, já aprovado pela Câmara dos Deputados e em discussão no 
Senado Federal, estabelece que os municípios terão de realizar licitações para os serviços de sa-
neamento básico, com a possibilidade de empresas privadas e públicas concorrerem em iguais 
condições. 

Um total de 1.277 cidades brasileiras mantêm contrato para coleta de esgoto, mas não 
contam com o serviço. Outros 206 municípios mantêm serviços, embora suas delegações este-
jam vencidas, e 36 se valem de contratos precários. Segundo levantamento da CNI, 1.519 cidades 
brasileiras – o que representa 57% das 2.677 que têm delegações para serviços de esgotamento 
sanitário – se encontram em situação irregular. Em outras palavras, sem definição formal de como 
o serviço deveria ser prestado, sem qualquer exigência de qualidade ou expansão. 

“No caso do saneamento básico, a proposta é o caminho para se abrir a concorrência no 
setor, oferecer segurança jurídica para investimento e, mais importante, atender o brasileiro com 
um direito básico”, ressalta a CNI, em nota. 

Reforma tributária
A indústria brasileira entende que a reforma tributária é imprescindível para dar mais competiti-
vidade às empresas nacionais e, consequentemente, incentivar o crescimento econômico susten-
tado. Um sistema tributário ideal preserva o equilíbrio, garante acompetitividade das empresas e 
favorece o desenvolvimento das competências e vocações do país. Os princípios básicos desse 
sistema são a simplicidade, a neutralidade, a transparência e a isonomia.

O setor produtivo espera a aprovação de uma reforma ampla, englobando tributos dos três 
níveis de governo, com ganhos reais para a competitividade nacional. É preciso unificar os tributos 
sobre consumo, com a substituição de PIS/Cofins, IPI, ICMS, ISS e IOF. Além disso, o novo imposto 
deve ter base ampla de incidência, tanto sobre bens como sobre serviços, incluindo a exploração 
de bens e direitos, tangíveis e intangíveis. O IBS deve ter alíquota única, com legislação e regula-
mento unificados nacionalmente. 

Ao todo, o documento enviado a deputados e senadores elenca 135 propostas em tramita-
ção no Congresso Nacional. Além do novo marco do saneamento básico e da reforma tributária, 
a Pauta Mínima da indústria 2020 foi fechada na primeira quinzena de fevereiro e é composta por 
13 projetos distribuídos em 11 temas. Acesse o documento na íntegra no link. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-legislativos/produtos/agenda-legislativa/#agenda-legislativa-da-industria-2020-pauta-minima%20
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Muito tem se falado, durante a crise provocada pelo avanço da pandemia da Covid-19, na di-
gitalização do mercado. A tendência, conforme especialistas, é de que o processo de adoção 
do  novo modelo de negócios, localizado no ambiente virtual, seja acelerado em função das 
dificuldades encontradas para o funcionamento do varejo físico, ainda fechado em boa parte do 
Brasil e do Mundo. 

Criada em 2015, a plataforma digital, que funciona no endereço www.brazilianfootwear.
com, tem o objetivo de otimizar o processo de prospecção comercial de compradores nacionais 
e internacionais, aproximando marcas e clientes. Reformulado no início do ano, o site conta com 
mais de 100 marcas e 1,5 mil compradores cadastrados do mundo inteiro. Os principais países 
usuários são Estados Unidos, Itália, França, Índia, Turquia, Equador, Alemanha, México e Portu-
gal, além do Brasil.   

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, explica 
que a plataforma é simples e gratuita para associados da entidade calçadista que sejam ligados 
ao Brazilian Footwear e para os compradores interessados.  A empresa interessada deve entrar 
em contato com a Abicalçados para orientações acerca do cadastro. “Depois é manter o perfil 
atualizado, o que se dá de maneira bastante prática, já que os materiais lincados com o Insta-
gram da marca”, explica. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

PLATAFORMA ON-LINE DE PROSPECÇÃO É A SAÍDA 
PARA MANTER NEGÓCIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

CONHEÇA A PLATAFORMA

Para cadastro, entre em contato pelo  
e-mail paola@abicalcados.com.br. 

http://www.brazilianfootwear.com
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BALANÇA COMERCIAL

PANDEMIA DA COVID-19 DERRUBA 
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
A crise provocada pela pandemia da Covid-19 teve papel fundamental na queda das exportações 
de calçados no quadrimestre. Conforme dados elaborados pela Abicalçados, em abril foram em-
barcados 4,84 milhões de pares por US$ 30,3 milhões, quedas de 40% em volume e de 60,8% em 
faturamento na relação com mesmo mês do ano passado. Com o resultado, no quadrimestre, as 
exportações somaram 36,87 milhões de pares e US$ 271,2 milhões, quedas de 14,4% em volume e 
de 21% em faturamento na relação com período correspondente de 2019.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o quadro é explicado 
pela crise provocada pelo alastramento da Covid-19, especialmente nos Estados Unidos, histórico 
e principal cliente do calçadista brasileiro no exterior. Entre janeiro e abril, os norte-americanos im-
portaram 3,1 milhões de pares por US$ 51,32 milhões, quedas de 35,4% em volume e de 26,7% em 
faturamento na relação com o mesmo período do ano passado.

O segundo comprador internacional do quadrimestre foi a Argentina, para onde foram en-
viados 2,68 milhões de pares, que geraram US$ 28 milhões, incremento de 7,4% em volume e queda 
de 10,6% em faturamento na relação com o primeiro quarto de 2019.

A França apareceu no terceiro posto entre os importadores de calçados brasileiros. No qua-
drimestre, os franceses importaram 2,5 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 16,16 milhões, 
quedas de 18,3% e de 13,3%, respectivamente, na relação com período correspondente do ano passado.

Importações
No quadrimestre, as importações somaram 10,45 milhões de pares e US$ 123,24 milhões, quedas de 
10% em volume e de 0,6% em receita na comparação com igual período do ano passado.

Em partes de calçados – cabedais, solas, saltos, palmilhas etc – as importações chegaram a 
US$ 8,5 milhões, 22% menos do que no mesmo período de 2019. As principais origens foram China, 
Vietnã e Paraguai.

EXPORTAÇÕES PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros estados do ranking e o total do período 

JAN - ABR 2019: US$ 182,25 milhões JAN - ABR 2020: US$ 166,71 milhões VARIAÇÃO:  -8,5%

IMPORTAÇÕES PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros países do ranking e o total do período 

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - ABR 2019: US$ 152,6 milhões 
JAN - ABR 2020: US$ 114,7 milhões 

VARIAÇÃO:  -24,8%

JAN - ABR 2019: US$ 96,8  milhões 
JAN - ABR 2020: US$ 74,7 milhões 

VARIAÇÃO:  -22,8%

JAN - ABR 2019: US$ 34,6 milhões 
JAN - ABR 2020: US$ 26,8 milhões 

VARIAÇÃO:  -22,5%

TOTAL

JAN - ABR 2019: US$ 69,95 milhões JAN - ABR 2020: US$ 69,35 milhões VARIAÇÃO:  -0,8%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - ABR 2019: US$ 63,3 milhões 
JAN - ABR 2020: US$ 70,1 milhões 

VARIAÇÃO:  10,7%

JAN - ABR 2019: US$ 24,3 milhões 
JAN - ABR 2020: US$ 20,4 milhões 

VARIAÇÃO:  -16,2%

JAN - ABR 2019: US$ 16 milhões 
JAN - ABR 2020: US$ 16,1 milhões 

VARIAÇÃO:  1%
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NOTAS RÁPIDAS

ABICALÇADOS LANÇOU 
CARTILHA PARA EMPRESAS
Visando orientar as empresas sobre a retomada segura das ati-
vidades, a Abicalçados criou uma cartilha sobre a prevenção da 
Covid-19 no ambiente fabril. O material, que traz dicas técnicas, 
sugere medidas como a disponibilidade de estrutura para higie-
nização nos ambientes da empresa, o cuidado com pessoas con-
sideradas do grupo de risco, entre outras.

ACESSE A CARTILHA

GOVERNO FEDERAL DIVULGA MEDIDAS 
PARA EMPRESAS
O Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de 
Produtividade,Emprego e Competitividade, vem adotando uma 
série de medidas para ajudar o Brasil a vencer o grande desafio 
imposto pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), com a 
mitigação dos seus efeitos econômicos e sociais. 

No site www.gov.br/vamosvencer  podem ser conhecidas todas 
as medidas já adotadas pelo Governo Federal neste momento 
de crise.

RESPONDA A PESQUISA SOBRE 
IMPACTOS DA COVID-19 
A Abicalçados instalou uma força-tarefa para avaliar e propor ações 
de mitigação dos impactos sobre o setor. Os insumos coletados 
estão sendo utilizados como base para a elaboração de pleitos por 
melhores condições de competitividade junto aos governos Federal 
e Estadual. As empresas de calçados podem ajudar o setor nesta 
luta respondendo e atualizando o levantamento semanalmente ou 
sempre que houver uma atualização.

ACESSE O FORMULÁRIO

http://www.abicalcados.com.br/newsletters/orientacao-covid19-impressao.pdf 
http://www.gov.br/vamosvencer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91YfIiGMHwT3uzWphelspA1xmvdLZe6SRFTzClG8O55oSPQ/viewform 

