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A digitalização do mercado mundial, que já era uma realidade antes mesmo de a pandemia do 
novo coronavírus assolar o planeta, ganhou força nesses tempos difíceis e de restrições dos en-
contros físicos. 

Em 2019, uma pesquisa divulgada pela GlobalWebIndex, empresa inglesa que analisou da-
dos de 45 dos maiores mercados de internet do mundo, apontava que o tempo médio diário que 
cada usuário dedica à navegação na web havia aumentado 60% desde 2012, de 90 minutos para 
143 minutos. A mesma pesquisa apontou que o Brasil era o segundo país do mundo com maior 
tempo de utilização: 225 minutos diários por usuário. Certamente essa pesquisa já é defasada. O 
ano de 2020 tratou de aumentar, e muito, esses números. Neste ano, muitos brasileiros “desco-
briram” o e-commerce, por uma necessidade muito simples: a de que não poderiam sair durante 
a quarentena. E, como sabemos, as empresas, sejam da Indústria ou do Varejo, seguem as ten-
dências apontadas pelos consumidores — pelo menos as que desejam sobreviver. Desta forma, 
também neste período, muitas empresas descobriram as potencialidades do mundo digital.

PALAVRA DO PRESIDENTE

DIGITALIZAÇÃO DO MERCADO GANHA 
FORÇA COM RESTRIÇÕES DA PANDEMIA

Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da 
Abicalçados
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E foi neste momento, de mudanças nos modelos de negócios, puxadas pelo consumo, que 
a Abicalçados, em uma ampla e frutífera parceria com 25 sindicatos industriais do setor calçadista 
nacional, criou a plataforma digital Calçados do Brasil. Com o objetivo de facilitar as negociações 
B2B (business to business), entre lojistas e calçadistas brasileiros, a plataforma funciona no en-
dereço calcadosdobrasil.com.br e já conta com mais de 120 empresas de calçados cadastradas, 
dos mais variados segmentos, tipos de produto, faixas de preços etc. Empresas estas que são 
associadas à Abicalçados e por isso participam gratuitamente da plataforma — em poucos dias 

já receberam mais de duas mil visitas, número que 
terá evolução exponencial conforme for avançan-
do a comunicação da iniciativa. 

A Plataforma é uma espécie de tropicali-
zação do BrazilianFootwear.com, que desde 2015 
promove a conexão entre marcas brasileiras e 

compradores de todo o mundo. Na Calçados do Brasil, lojistas brasileiros, que têm acesso liberado 
— apenas cadastrando os dados na plataforma — acessam conteúdos das empresas calçadistas por 
filtros específicos, de acordo com suas necessidades, otimizando o tempo e a busca dos produtos. 
O site não é um e-commerce, é uma espécie de showroom e “sala de reunião”, onde os dois elos 
iniciam as negociações, por chat, e-mail ou telefone, conforme o mais conveniente para as partes. 

Com o objetivo de melhorar ainda mais a experiência digital, tanto das empresas expo-
sitoras quanto dos lojistas que buscam produtos neste showroom digital permanente, os perfis 
das cadastradas são lincados com o Instagram destas, não havendo, portanto, a necessidade de 
uma atualização constante do espaço. Trata-se de um ambiente digital completo e muito sim-
ples, de navegação intuitiva e que promete revolucionar a forma de conexão entre calçadistas 
e lojistas brasileiros. 

Conheça a plataforma no site www.calcadosdobrasil.com.br. 

“O SITE NÃO É UM 
E-COMMERCE, É UMA 
ESPÉCIE DE SHOWROOM 
E SALA DE REUNIÃO”

http://www.abicalcados.com.br
http://www.calcadosdobrasil.com.br
http://www.BrazilianFootwear.com
http://www.calcadosdobrasil.com.br
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ABI NA MÍDIA

Com a dificuldade de empresas obterem emprésti-
mos nos grandes bancos e o fracasso da linha de 
crédito criada pela União para pequenas e médias 
afetadas pelas medidas de contenção do coronaví-
rus, diferentes setores da economia resolveram dar 
ideias ao governo. Associações empresariais come-
çaram a levar propostas próprias para destravar os 
financiamentos que poderiam amenizar o impacto 
da crise sobre negócios e empregos. Entre as alter-
nativas na mesa estão a cobrança de maior participa-
ção dos bancos públicos na oferta de empréstimos, 
oferecimento de garantias próprias às instituições 
financeiras e incentivos tributários para estimular 
vendas. —Esse processo do FGI está muito moroso. 
O setor precisa de uma espécie de cheque especial, 
com juros mais baixos, mas isso não está acontecen-
do —queixa-se Haroldo Ferreira, da Abicalçados.

SEM ACESSO A CRÉDITO
01 DE JUNHO DE 2020
O GLOBO | ECONOMIA | P. 13 

Em 2019, o Brasil produziu 908,2 milhões de pa-
res de calçados, com crescimento discreto em 
relação a 2018, de 0,4%. Em 2020, porém, a ex-
pectativa é de queda de 21% a 29,2%, o que levará 
o setor ao patamar de 16 anos atrás, segundo a 
Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados). Segundo o presidente executivo da 
instituição, Haroldo Ferreira, a força de trabalho já 
encolheu em 35 mil postos, em torno de 13% do 
total, mas deve ter ainda mais perdas. Atraso em 
reformas estruturais já havia comprometido cres-
cimento. No relatório anual, a Abicalçados diz que 
2019 teve crescimento baixo em razão de “atrasos 
de reformas estruturais importantes para o resgate 
da confiança do empresariado e do consumidor”. 
Se o último ano já frustrou as expectativas do se-
tor, 2020 promete ser ainda mais difícil.

No primeiro mês completo da adoção do distancia-
mento social para conter a pandemia de coronavírus, 
a produção industrial no Brasil e no Rio Grande do Sul 
despencou. É o que apontam indicadores das fábricas 
divulgados ontem, que são referentes a abril de 2020. 
Entre as razões, segundo entidades da área, estão o 
fechamento de indústrias e comércios no período, e a 
consequente redução do consumo. Como a retomada 
das atividades ainda é recente, o cenário crítico deve 
seguir, segundo fontes ouvidas pela reportagem. - In-
felizmente, as demissões podem aumentar nas próxi-
mas semanas. A flexibilização da abertura do comércio 
é passo importante, mas indústrias estão operando 
abaixo da capacidade - diz Haroldo Ferreira, presiden-
te- executivo da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados).

PRODUÇÃO DE SAPATOS CAI 30% E INDÚSTRIA 
RECUA A PATAMAR DE 16 ANOS ATRÁS

CENÁRIO DESAFIADOR NA INDÚSTRIA

Acervo Agência Estado BR Político Classificados E+ E-Investidor Estradão #FERA Imóveis Jornal do Carro Link Paladar PME Rádio Eldorado 

Economia & Negócios 

Lava Jato denuncia Serra e Bolsonaro indica que Bastidores: Visão no O novo 'anormal' 

filha por lavagem de escolherá Renato Feder Planalto é que se caso 

propinas da Odebrecht no como novo ministro da Queiroz chegar em 

Ro... Educação Bolsonaro, in... 

colunista 

Coluna do Broadcast 

Produção de sapatos cai 30% e indústria recua a 

patamar de 16 anos atrás 
Destaques em Economia Talita Nascimento 

04 de junho de 2020 | 04h59 

Fiat tem primeira 

mulher no comando de 

uma fábrica no Brasil 

Queda de juros e crise 

empurram brasileiro 

para aplicações no 

exterior 

XP bate o martelo e 

negocia terreno em São 

Roque para nova sede 

FOTO: DIVULGAÇÃO 

Em 2019, o Brasil produziu 908,2 milhões de pares de calçados, com crescimento 

discreto em relação a 2018, de 0,4%. Em 2020, porém, a expectativa é de queda de 21% a 

29,2%, o que levará o setor ao patamar de 16 anos atrás, segundo a Associação Brasileira 

das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Segundo o presidente executivo da instituição, 

Haroldo Ferreira, a força de trabalho já encolheu em 35 mil postos, em torno de 13% do 

total, mas deve ter ainda mais perdas. 

Atraso em reformas estruturais já havia comprometido crescimento 

No relatório anual, a Abicalçados diz que 2019 teve crescimento baixo em razão de 

“atrasos de reformas estruturais importantes para o resgate da confiança do 

empresariado e do consumidor”. Se o último ano já frustrou as expectativas do setor, 

2020 promete ser ainda mais difícil. 

Segundo Ferreira, além de a indústria calçadista ter a produção restrita em alguns 

municípios e Estados, a área sofreu com a falta de demanda, por ser muito dependente 

das lojas físicas. A indústria está voltando a produzir, agora, em cerca de 30% de sua 

capacidade. 

Para fabricantes, mercado interno se recupera antes do exterior 

O número de pares exportados, que em 2019 cresceu 11% para os Estados Unidos, 

também deve demorar a se recuperar. Para Ferreira, o mercado interno deve se recuperar 

antes das exportações, apesar de haver indicações de resistência aos produtos chineses, o 

que pode aumentar nossas vendas para os Estados Unidos e Europa. 

04 DE JUNHO DE 2020 
ESTADÃO | GERAL  

04 DE JUNHO DE 2020 
ZERO HORA | NOTÍCIAS | P. 10 
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ABI NA MÍDIA

Impactado pela paralisação com o decreto de isola-
mento social, setor acumula perdas, mas já monta es-
tratégia para reaver patamar pré-crise do coronavírus. 
Frente aos demais polos, Ceará tem 5º maior impacto 
sobre mão de obra. Segundo maior exportador do Ce-
ará e um dos maiores empregadores do Estado, o se-
tor calçadista ficou praticamente parado de março até 
o início da semana passada e espera retomar a produ-
ção aos patamares pré-crise nos próximos seis meses. 
Apesar da relevância das compras externas, a expec-
tativa é que a retomada se dê, primeiramente, pela de-
manda do mercado doméstico e que os compradores 
internacionais voltem a fazer novos pedidos no último 
trimestre do ano. Em 2019, a produção nacional foi de 
908 milhões de pares e para 2020, a expectativa da 
Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) é de uma queda em torno de 30%.

Assine o Diário Digital Sexta-feira, 03 de de Julho de 2020 

home Coronavírus Dias Melhores Metro Política jogada negócios Verso opinião últimas 

Indústria calçadista do CE estima Negócios 

recuperar produção em seis meses 
Escrito por Bruno Cabral , bruno.cabral@svm.com.br 23:00 / 11 de Junho de 2020. 

Impactado pela paralisação com o decreto de isolamento social, setor acumula 

perdas, mas já monta estratégia para reaver patamar pré-crise do coronavírus. 

Frente aos demais polos, Ceará tem 5º maior impacto sobre mão de obra 

Legenda: Indústrias instaladas no Ceará são de médio e de grande portes e devem passar pela crise sem um número alto de desligamentos 

Foto: FOTO: KILVIA MUNIZ 

Segundo maior exportador do Ceará e um dos maiores empregadores 

do Estado, o setor calçadista ficou praticamente parado de março até o 

início da semana passada e espera retomar a produção aos patamares 

pré-crise nos próximos seis meses. Apesar da relevância das compras 

externas, a expectativa é que a retomada se dê, primeiramente, pela 

demanda do mercado doméstico e que os compradores internacionais 

voltem a fazer novos pedidos no último trimestre do ano. 

Em 2019, a produção nacional foi de 908 milhões de pares e para 2020, 

a expectativa da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados) é de uma queda em torno de 30%. 

INDÚSTRIA CALÇADISTA DO CE ESTIMA RECUPERAR PRODUÇÃO EM SEIS MESES
11 DE JUNHO DE 2020 
 DIÁRIO DO NORDESTE (CE) |  GERAL 

A guerra comercial entre Estados Unidos e China aju-
dou o Brasil a ampliar os embarques para a América 
do Norte, mas tornou mais difícil vender para os vizi-
nhos sul-americanos. Sem conseguir entregar calça-
dos nos EUA, os exportadores chineses passaram a 
desovar sua produção em outros países, inclusive na 
América do Sul, tornando a concorrência mais mais 
acirrada na região. A conclusão faz parte do relató-
rio anual de exportações, elaborado pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). 
“O Brasil conseguiu ganhar mercado nos EUA quan-
do o país impôs sobretaxa aos calçados chineses. Por 
outro lado, a China redirecionou as exportações para 
outras economias, principalmente para a América do 
Sul, dificultando as vendas para países vizinhos”, ob-
servou Priscila Linck, economista e coordenadora de 
inteligência de mercado da Abicalçados.

CONCORRÊNCIA CHINESA AFETA CALÇADO BRASILEIRO
24 DE JUNHO DE 2020 
VALOR ECONÔMICO | EMPRESAS | PÁG 3 
 

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus seguem 
impactando os resultados das exportações brasileiras 
de calçados. Dados da Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, em 
maio, foram embarcados 2,7 milhões de pares, que 
geraram US$ 23,9 milhões, quedas tanto em volume 
(-64,7%) quanto em receita (-66%) em relação ao mês 
correspondente de 2019. Com o resultado, no acumu-
lado dos cinco primeiros meses de 2020, as exporta-
ções somaram 39,53 milhões de pares e US$ 294,9 
milhões, quedas de 22,1% e 28,7%, respectivamente, 
ante igual período do ano passado. O presidente-exe-
cutivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que 
o resultado já era esperado pelo setor, que percebe 
seus pedidos minguando desde o início do ano. 

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS RECUARAM 66% EM MAIO
10 DE JUNHO DE 2020 
JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA | P. 9 

Jornal do Comércio | Porto Alegre

economia
9Quarta e quinta-feira, 10 e 11 de junho de 2020

 ⁄ ENERGIA

A Associação Brasileira de 
Geração Distribuída (ABGD) rea-
lizou um levantamento com em-
presas associadas para avaliar 
os impactos da crise sanitária no 
setor (que envolve a produção de 
energia pelo próprio consumidor, 
popularizada pelos painéis foto-
voltaicos). Embora o número de 
instalações continue crescendo, 
o cenário é de preocupação para 
muitos dos entrevistados, espe-
cialmente para empresas de mé-
dio e pequeno portes.

Segundo os dados obtidos, 
73,4% das empresas do setor de 
geração distribuída tiveram fa-
turamento reduzido durante a 
pandemia. Para 18,8%, a situa-
ção permanece igual, e 7,8% au-
mentaram o faturamento. “Nos-
so objetivo com o levantamento 
é tentar entender o cenário que 
as empresas estão enfrentando e 
como elas estão reagindo a esta 
nova realidade”, explica Carlos 
Evangelista, presidente da ABGD.

Como o principal custo das 
empresas no momento é a mão 
de obra, apontado por 79,7% dos 
entrevistados, e tem havido es-

Geração distribuída tem 
queda no faturamento
Levantamento indica que 73% das empresas perderam receita

Mesmo assim, número de instalações continua crescendo no País 

EPI ENERGIA PROJETOS E INVESTIMENTOS/DIVULGAÇÃO/JC

forço por parte dos empresários 
para evitar demissões, a maioria 
deles, 51,6%, ainda não adotou 
nenhuma medida de redução de 
custos; todavia, 20,3% tiveram 
de recorrer à suspensão de con-
tratos de trabalho, 15,6% promo-
veram férias coletivas e 12,5% 
optaram pela redução de jornada 
com redução de salários. A ABGD 
levantou que 36% dos entrevis-
tados recorreram a empréstimos 
para atravessar esta fase de res-
trições de caixa.

Para o segundo semestre, 

após fim do isolamento social, a 
ABGD estima um período de reto-
mada do mercado, impulsionado 
pela conscientização ambiental e 
pela necessidade de redução de 
custos com energia elétrica. Há 
expectativa de maior interesse 
da população por soluções reno-
váveis. “Em tempos de crise, as 
pessoas podem perceber de ma-
neira mais evidente a importân-
cia da sustentabilidade em seus 
mais diferentes aspectos, seja do 
ponto de vista econômico, am-
biental ou social”, conclui.

 ⁄ COMÉRCIO EXTERIOR

Exportações de calçados recuaram 66% em maio

Os efeitos da pandemia do 
novo coronavírus seguem impac-
tando os resultados das exporta-
ções brasileiras de calçados. Da-
dos da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos) apontam que, em maio, fo-
ram embarcados 2,7 milhões de 
pares, que geraram US$ 23,9 mi-
lhões, quedas tanto em volume 
(-64,7%) quanto em receita (-66%) 
em relação ao mês corresponden-
te de 2019. Com o resultado, no 
acumulado dos cinco primeiros 
meses de 2020, as exportações so-
maram 39,53 milhões de pares e  
US$ 294,9 milhões, quedas de 
22,1% e 28,7%, respectivamente, 
ante igual período do ano passado.

O presidente-executivo da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, 
destaca que o resultado já era es-
perado pelo setor, que percebe 
seus pedidos minguando desde o 
início do ano. “Em 2020, não ti-
vemos nenhum resultado positi-

vo na relação com 2019, mas as 
quedas foram acentuando com o 
passar dos meses. As exportações 
devem estabilizar, ou demonstrar 
quedas menores, somente no últi-
mo trimestre do ano. Devemos fe-
char 2020 com um revés na casa 
de 30% nos embarques”, projeta 
o dirigente, ressaltando que a ex-
portação nacional do setor deve 
retornar a patamares da década 
de 1980. Segundo ele, além da re-
tração da demanda internacional, 
serviços logísticos prejudicados 
e a concorrência cada vez mais 
feroz dos produtores asiáticos, 
que reativaram suas economias 
muito antes do Brasil, explicam 
o quadro de queda nos embar-
ques brasileiros.

Nos cinco primeiros meses, o 
principal destino do calçado bra-
sileiro no exterior foi os Estados 
Unidos, para onde foram enviados 
3,8 milhões de pares, que gera-
ram US$ 57,7 milhões, quedas de 
32,3% e de 32,1%, respectivamen-
te, ante o mesmo ínterim do ano 

passado. O segundo destino foi 
a Argentina, que importou 2,88 
milhões de pares verde-amarelos 
por US$ 29,47 milhões, quedas de 
3,8% em volume e de 21,7% em re-
ceita no comparativo com o mes-
mo período de 2019. Completando 
os três principais destinos, a Fran-
ça importou 2,68 milhões de pares 
brasileiros, pelos quais foram pa-
gos US$ 19,52 milhões, quedas de 
17,8% e de 10,7%, respectivamen-
te, ante 2019.

Maior exportador brasileiro 
de calçados, o Rio Grande do Sul 
foi responsável por 43,7% do total 
gerado pelas exportações nos pri-
meiros cinco meses do ano. Mes-
mo assim, os gaúchos viram seus 
embarques despencarem em pa-
res e valores na relação com o ano 
passado. No período, partiram do 
Rio Grande do Sul 9,25 milhões 
de pares, que geraram US$ 126,4 
milhões, quedas de 24,5% e de 
30,1%, respectivamente, no com-
parativo com o período correspon-
dente de 2019.
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CALÇADOS DO BRASIL APROXIMA 
CALÇADISTAS E LOJISTAS DE TODO O PAÍS
Visando aproximar calçadistas e lojistas brasileiros, a Abicalçados, em parceria com 25 sindicatos 
calçadistas dos principais polos brasileiros, está lançando a plataforma digital Calçados do Brasil. 
Funcionando no site calcadosdobrasil.com.br, a iniciativa já parte com mais de 120 marcas cadastra-
das, que serão conectadas com compradores do Brasil inteiro. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a plataforma é uma 
resposta ao processo de digitalização cada vez maior da economia brasileira. “Já existia esse movi-
mento (de incremento das negociações no meio digital) antes mesmo da pandemia do novo coro-
navírus. Porém, as restrições dos encontros físicos fez com que esse movimento fosse turbinado”, 
avalia o executivo.

Ferreira explica que o site Calçados do Brasil funcionará como uma espécie de guia de com-
pras virtual voltado ao B2B (business to business), no qual os lojistas brasileiros poderão buscar 
produtos por filtros específicos, como gênero, material, tipo de uso, preços, local de produção, se 
oferece pronta-entrega, entre outros, 24 horas por dia, sete dias por semana. “A plataforma irá oti-
mizar buscas e aproximar os dois elos da cadeia”, acrescenta. 

União
Com a parceria de 25 sindicatos calçadistas, que representam um universo de milhares de empresas 
dos principais polos brasileiros, a plataforma possui uma capilaridade importante para o incremento 
dos negócios do setor em um país de dimensões continentais e que possui mais de 60 mil pontos 
de venda. “A união com os sindicatos regionais é um diferencial relevante da plataforma digital”, 
destaca o executivo. 

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Masselli, ressalta que a Cal-
çados do Brasil é gratuita para empresas associadas à Abicalçados, bem como para todos os com-
pradores brasileiros interessados. Para melhorar a funcionalidade, o perfil da marca é conectado 
ao Instagram da mesma, não exigindo uma atualização constante do espaço. “A ideia foi criar um 

http://www.calcadosdobrasil.com.br
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ambiente simples, funcional e intuitivo, tanto para fornecedores como para compradores”, comenta 
Letícia, acrescentando que a plataforma é uma evolução a partir da experiência da entidade com o 
BrazilianFootwear.com, site que realiza a conexão entre marcas e importadores de todo o mundo 
desde 2015. 

Como funciona
Entrando no site www.calcadosdobrasil.com.br, a empresa associada à Abicalçados se cadastra 
como fornecedora. O espaço ficará visível para lojistas de todo o Brasil, que poderão efetuar buscas 
utilizando filtros disponíveis na plataforma. O lojista também fará um cadastro, com informações 
que serão disponibilizadas para as empresas que forem de seu interesse, para que sejam iniciados 
contatos de negócios, que podem ser realizados através da plataforma ou como for mais conve-
niente para as partes.

A plataforma conta com o apoio de 25 sindicatos calçadistas brasileiros: SICNH, SICERGS, 
SICS, SINBI, SINCASJB, SICTC, SINDICALÇADOS JAÚ, SINDICALÇADOS MG, SINDIFRANCA, SINDI-
GREJINHA, SINDINOVA, SINDCAU, SICEV, SICI, SINCADI, SINDICALÇADOS BA, SINDCAL CRICIÚ-
MA, SINDICALÇADOS ES, SINDICALÇADOS UBERLÂNDIA, SINDICALF, SINDICALFAR, SINDICAP, 
SINDICALÇADOS PARAÍBA, SINDICALCE e SINDINDÚSTRIA. 

Mais informações podem ser obtidas na própria plataforma ou pelo e-mail calcadosdo-
brasil@abicalcados.com.br. 

DEPOIMENTOS
Confira depoimentos de marcas que estão apostando na plataforma:

“A Calçados do Brasil será mais um canal de contato com os loijstas de todo o Brasil. 
É uma ferramenta que chega para agregar, criar mais um braço da marca no mercado, 
trazendo a possibilidade de novos negócios, prospecções e novas parcerias para a Petite 
Jolie. A Petite Jolie nasceu no digital e nós fazemos avanços nessa área constantemente, 
mas para marcas que ainda não entraram nesse meio, a plataforma pode ser um ótimo 
primeiro passo”
Mayara Vargas – Gerente de Marketing da Petite Jolie

“A plataforma Calçados do Brasil é uma importante e necessária ferramenta nessa atual 
fase de transformação do mercado. Com um layout prático e intuitivo, ela linca indústrias 
e lojistas diante do atual cenário econômico em tempos de distanciamento social”
Andrew Caetano – Coordenador de Marketing da Sapatoterapia

http://www.BrazilianFootwear.com
http://www.calcadosdobrasil.com.br
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Design e futuro são conceitos intimamente relacionados. O últi-
mo é, ao mesmo tempo, matéria-prima e território do primeiro. 
Fazer design é se projetar na direção do porvir de maneira frag-
mentada e especulativa. Futuros nunca estão prontos ou nítidos: 
eles precisam ser emoldurados. Desse modo, um indivíduo ou 
uma organização que empreende no desenvolvimento de um 
novo produto ou serviço, inevitavelmente incorpora em sua pro-
posta uma visão particular do mundo que gostaria de experien-
ciar e na qual tal projeto faça sentido de existir. 

Da mesma forma, quando empresas (especialmente as 
que lidam com inovação e tecnologia) propõem visões e cenários 
para daqui dez, vinte ou até cinquenta anos, elas não estão ten-
tando adivinhar o futuro como se para ganhar uma aposta. O que 
elas buscam nessas iniciativas é a materialização de um mundo 
desejável na qual mais pessoas possam se debruçar, analisar e 
debater sobre quais são os pontos dessa visão que valem a pena 
serem transformados em realidade e quais devem ser aprimora-
dos ou até esquecidos. 

A grande questão é que, até então, pensar, discutir e de-
cidir sobre futuros desejados sempre foi privilégio de poucos. A 
pandemia escancarou isso a ponto de tornar impossível ignorar 
desigualdades sociais relacionadas à economia, raça e gênero. O 
papel das organizações éticas e inovadoras frente a esse cenário 
complexo e caótico que todos enfrentamos é o de compreender 
a urgência de considerar vozes antes ignoradas nesses processos 
de construção de futuros desejáveis. 

Só assim poderemos propor futuros nas quais, sim, as ne-
cessidades dos consumidores são atendidas e a sustentabilidade 
financeira da organização se mostra viável. Mas, ao mesmo tem-
po, deverão considerar também as origens das matérias-primas, 
as necessidades dos ecossistemas em que a organização está 
inserida ou até mesmo as dores daqueles que sofrem com os 
efeitos do descarte do que nós criamos e colocamos no mundo. 
Projetos de futuro, enfim, mais justos, empáticos e democráticos.

Empresas que ignoravam o impacto dos seus produtos no 
ambiente, tratavam seus colaboradores como simples peças de 
reposição ou que colocavam metas de crescimento agressivas e 
irreais em contraposição a toda e qualquer reflexão ética sobre 
os efeitos de tal beligerância, poderiam estar preparadas para 
toda sorte de futuros pré-Corona. Mas todos nós sabemos que 
tais futuros tornaram-se passados remotos de uma normalidade 
que já não existe mais.

O DESIGN E A CONSTRUÇÃO 
COLETIVA DE FUTUROS DESEJÁVEIS

Bruno Lorenz
Co-fundador e designer da Odd.Studio
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Foi publicado, no último dia 24 e junho, no Diário Oficial da União, a prorrogação do prazo para 
apresentação de sugestões de alterações na política federal de Defesa Comercial, realizada no 
âmbito de Consulta Pública aberta pela Secretaria Especial de Comércio Exterior (Secex). A 
prorrogação, concedida até o dia 27 de julho, era um pleito das entidades da cadeia coureiro-
-calçadista brasileira Abicalçados (calçados), Abrameq (máquinas), Assintecal (fornecedores de 
componentes) e CICB (couros), que contavam com o apoio do presidente da Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista, o deputado federal Lucas Redecker. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, que no dia anterior à publi-
cação participou de reunião virtual com o secretário de Comércio Exterior, Lucas Pedreira do 
Couto Ferraz, e lideranças setoriais para tratar do tema (foto), ressalta que a dilatação do prazo 
dará mais tempo para o setor discutir temas importantes de defesa comercial, entre eles a ma-
nutenção do direito antidumping aplicado contra o calçado chinês, que hoje sobretaxa o produ-
to em US$ 10,22 por par importado. “O prazo anterior, findo em plena pandemia, iria prejudicar 
as discussões, podendo causar danos irreversíveis à atividade, já combalida em função do alas-
tramento da doença e dos seus impactos na economia brasileira e mundial”, comenta Ferreira. 

Redecker, que desde o princípio das discussões trabalhou junto à Secex para a dilatação 
do prazo da Consulta Pública, ressalta que o prazo anterior, de 60 dias, se tornou particularmen-
te curto por conta da pandemia e do combate ao novo coronavírus. “Além do mais, as portarias 
tratam de temas complexos e sobre os quais não há um consenso. O assunto é importante para 
o setor e merece ser analisado com calma e em momento mais oportuno”, avalia.

Saiba mais
No dia 27 de abril foi publicada a circular nº 29, com intuito de abrir consulta pública a respeito 
de quatro minutas de portarias sobre o sistema de defesa comercial, pelo prazo de 60 dias, 
prevista para encerrar no dia 26 de junho. As minutas de portarias têm o intuito de reestruturar 
o sistema de defesa comercial, e segundo a Secex “propor mecanismos para aperfeiçoamento 
do sistema de defesa comercial do Brasil.”

 

PLEITO ATENDIDO: SECEX PRORROGA CONSULTA 
PÚBLICA QUE TRATA DE DEFESA COMERCIAL
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Mesmo tendo registrado queda de 0,4% em dólares ao longo do ano passado (US$ 972 milhões), 
as exportações brasileiras de calçados tiveram um incremento de 7,5% em reais (R$ 3,8 bilhões), no 
comparativo com 2018. O fato ocorreu em função da valorização da moeda norte-americana sobre 
a moeda brasileira, o que manteve a rentabilidade dos exportadores. Estes e outros dados estão 
detalhados no Panorama das Exportações de Calçados, publicação desenvolvida pela Abicalçados. 

Além de dados das exportações de calçados do ano de 2019, a publicação, detalha embar-
ques por origem, destino, tipo de produto, materiais predominantes, entre outros. “O objetivo do 
Panorama é auxiliar empresas na tomada de decisões e estratégias para o curto e médio prazos, 
além de servir como um meio de consulta para profissionais e estudantes da área ”, ressalta a coor-
denadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck. 

Análise
Segundo Priscila, em 2019, as exportações de calçados foram influenciadas, sobretudo, por dois 
fatores:  a guerra comercial entre Estados Unidos e China e a crise política e econômica na América 
do Sul, região de destino de mais de 45% dos embarques de calçados brasileiros. Paradoxalmente, 
a influência da guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais teve influências positi-
vas, de incremento dos embarques brasileiros para os Estados Unidos, e negativas, pelo fato de os 
chineses acabarem “desovando” seus produtos em outros mercados, acirrando a concorrência com 
o produto verde-amarelo. “Se por um lado tivemos um aumento da procura pelos nossos calçados 
por parte dos compradores norte-americanos, especialmente para fugir das altas tarifas de importa-
ções adotadas pelo governo de Donald Trump, por outro lado tivemos que competir com calçados 
chineses em outros mercados importantes, especialmente na América do Sul”, explica Priscila. 

Em 2019, o principal destino das exportações brasileiras de calçados foi os Estados Unidos, 
para onde foram enviados 12 milhões de pares, que geraram US$ 199 milhões, incrementos de 19,3% 
em dólares e de 11% em volume ante 2018. O segundo destino do calçado brasileiro foi a Argentina, 
para onde foram embarcados 10,1 milhões de pares por US$ 104,9 milhões, quedas de 24,9% em 
valores e de 14,4% em volume na relação com 2018. 

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
CRESCERAM 7,5% EM REAIS, EM 2019

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS – 2019

115,2 MILHÕES DE PARES 
(+1,5%) 

US$ 972 MILHÕES OU R$ 3,8 BILHÕES 
(+0,4% OU +7,5%)

30,9 MILHÕES DE PARES (+13,8% ANTE 2018)
US$ 448,4 MILHÕES (+4,7%)

ORIGENS
1º RIO GRANDE DO SUL

38,5 MILHÕES DE PARES (-5,9%)
US$ 232,3 MILHÕES (-6,8%)

2º CEARÁ

7,6 MILHÕES DE PARES (+7,5%)
US$ 103,1 MILHÕES (-0,6%)

3º SÃO PAULO

US$ 199 MILHÕES (+19,3%)
1º ESTADOS UNIDOS 

US$ 104,9 MILHÕES (-24,9%)
2º ARGENTINA

US$ 60,5 MILHÕES (+6,3%)
3º FRANÇA

DESTINOS
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Projeções
Para 2020, em função do alastramento da pandemia do novo coronavírus, a projeção da Abicalça-
dos é de uma queda entre 22,4% e 30,6% nos embarques para o exterior, resultado que retornaria o 
setor aos patamares da década de 1980. “Existe uma retração muito grande no consumo mundial, 
de mais de 20%, o que deve impactar severamente nas exportações de calçados. Além dessa queda, 
somam-se problemas logísticos e também a concorrência com os calçados asiáticos no exterior”, 
avalia Priscila. 

O Panorama das Exportações de Calçados está disponível gratuitamente para download no 
site www.abicalcados.com.br/publicacoes/panorama-das-exportacoes. 

 http://abicalcados.com.br/publicacoes/panorama-das-exportacoes
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GOVERNO FEDERAL SANCIONA MP 936, 
MAS VETA DESONERAÇÃO DA FOLHA

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União do último dia 7 de julho a sanção da MP 
936, que vem auxiliando o setor industrial a segurar postos de trabalho desde o início da pan-
demia do novo coronavírus. O revés foi que o presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação da 
desoneração da folha de pagamentos, que permite ao setor calçadista e mais 16 setores econômi-
cos substituir o pagamento de 20% sobre a folha de salários por um percentual da receita bruta, 
excluindo as exportações. No caso do setor calçadista, o percentual pago é 1,5%. A prorrogação 
não sancionada previa vigência até dezembro de 2021. Agora, a medida segue vigente somente 
até dezembro de 2020.

Agora transformada em lei, criada em abril, a MP 936 prevê redução da jornada ou sus-
pensão dos contratos de trabalho por até 90 e 60 dias, respectivamente, prorrogáveis por ato do 
Poder Executivo, durante o Estado de Calamidade, decretado até dezembro de 2020. A redução 
de jornada de trabalho tem redução salarial correspondente por parte do empregador, com o 
Governo responsável pelo pagamento de um complemento para o trabalhador.

O presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), 
Haroldo Ferreira, destaca que o mecanismo de redução de jornada e suspensão temporária de 
contrato de trabalho tem sido amplamente utilizado pelo setor calçadista como forma de manu-
tenção de postos. “Desde seu princípio, a medida foi utilizada por mais de 70% das empresas do 
setor”, afirma. De janeiro a maio, conforme dados do MTE, o setor calçadista perdeu mais de 37 mil 
postos de trabalho, impacto direto da pandemia do novo coronavírus na atividade, especialmente 
pelas restrições ao varejo doméstico, que responde por mais de 85% das vendas da indústria de 
calçados. 

Por outro lado, o executivo lamenta o veto à desoneração da folha de pagamentos. “Seria 
importante para o setor ter a segurança dessa medida assegurada até 2021. Certamente, vai pre-
judicar a competitividade neste momento de grave recessão”, conclui.

Acompanhe as notícias do setor calçadista em www.abicalcados.com.br.

http://www.abicalcados.com.br
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Vivemos em um mundo de pandemia. A noção de tempo mudou, novas necessi-
dades se apresentaram e adaptação é sinônimo de sobrevivência. Uma época de 
experienciar o mundo VUCA (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade) 
em sua totalidade, adicionados aos desafios consolidados que nos acompanham 
há tempos. Se há dúvida sobre o final do distanciamento social, há certeza sobre a 
emergência climática, a desigualdade social e o racismo.

Sinais claros de diferentes setores evidenciam a adoção de estratégias para 
uma retomada sustentável que evita novas crises e cuida da continuidade da raça 
humana na Terra. O Green New Deal Europeu, The Great Reset do Fórum Econômico 
Mundial, Sustainable Markets Initiative, do Príncipe Charles, são exemplos robustos, 
além de compromissos de bancos brasileiros e fundos internacionais colocando ESG 
(Environmental, social and corporate governance) em seu core business.

Negócios sustentáveis equilibram impactos econômicos, sociais e ambientais, 
e terão grande vantagem no mundo que se constrói. Os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da ONU são a principal plataforma mundial no tema, um 
guia para construirmos um mundo bom para todos até 2030. Assinada por 193 paí-
ses em 2015 (inclusive o Brasil), traz 17 objetivos, 169 metas e inúmeros indicadores. 

A emergência climática, um dos 17 ODS, é a próxima grande crise humanitária 
que a ciência já consegue prever. Ela impacta sistematicamente todos os demais 
objetivos e setores. Um futuro de estradas fechadas por alagamentos, cortes de 
energia frequentes, secas que alteram o fornecimento de matéria-prima, desequilí-
brio de ecossistemas que trazem doenças e impedem colaboradores de trabalhar é 
esperado caso não sejam tomadas as medidas necessárias.

Fazendo a sua parte, a Indústria se beneficia de inovações que ajudam a 
neutralizar o impacto que os gases de efeito estufa geram. Avaliação da cadeia de 
produção, desenvolvimento de novas matérias-primas amigáveis ao meio ambiente, 
produtos que integram cadeias circulares, gestão responsável de resíduos, consumo 
de energias renováveis e eletrificação da frota logística são realidades que devem 
ganhar escala.

Nas questões sociais, surge a urgência de acabar com o racismo, que mata 
tantos brasileiros, e a desigualdade de gênero que impede que mulheres vivam suas 
potencialidades. Ecossistemas diversos são mais resilientes e propensos à inovação, 
o que reforça as inúmeras oportunidades às empresas. Um exemplo bonito deste 
olhar é o movimento da Magalu contra a violência de gênero, uma iniciativa que ini-
ciou internamente e extrapolou para sua clientela, agregando valor à marca.

O mundo nos entrega desafios cada vez maiores. Resolvê-los na velocidade 
necessária está sendo possível pela colaboração entre stakeholders. Escutar, dialo-
gar e construir em conjunto é o caminho para que o futuro das gerações será prós-
pero, sem deixar ninguém para trás. 

SUSTENTABILIDADE: A INOVAÇÃO 
QUE NÃO DEIXA NINGUÉM PARA TRÁS

Julia Caon Froeder
Empreendedora na Franca - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na prática
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SETOR CALÇADISTA TRABALHA 
COM 30,9% DA CAPACIDADE INSTALADA

A Abicalçados divulgou, no dia 1° de julho, que o setor calçadista nacional está trabalhando com 
30,9% da sua capacidade instalada. O número está em pesquisa realizada pela entidade junto às 
empresas fabricantes de calçados. 

O levantamento aponta, ainda, que 63% das empresas do setor estão ativas, embora com 
produção reduzida; 26% das empresas estão paralisadas (sendo que 20% não tem previsão de re-
torno); e 14% das empresas estão operando apenas para finalização de pedidos e uso de material 
em estoques, o que pode fornecer indícios de uma nova paralisação no curto prazo.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que o quadro vem cul-
minando na perda de postos de trabalho do setor, que chegou a 37,4 mil postos entre janeiro e 
maio, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Segundo Ferreira, apenas no período 
mais agudo da pandemia do novo coronavírus, entre os meses de março e maio, o setor perdeu 
mais de 52 mil postos de trabalho. Em dezembro de 2019, as indústrias calçadistas empregavam 
269 mil pessoas, número que caiu para 232 mil. “O impacto se dá, sobretudo, pelo fechamento 
do comércio, que responde por mais de 85% das vendas totais da Indústria”, afirma o executivo, 
acrescentando que 90% das empresas consultadas pela pesquisa apontaram este como o princi-
pal impacto na produção.

MP 936
A pesquisa da Abicalçados revela que 76% das empresas utilizaram o mecanismo de redução da 
jornada de trabalho, previsto na MP 936. “As empresas buscam segurar os postos. O problema é 
que, com a demora na retomada dos pedidos, as empresas acabam tendo que recorrer às demis-
sões”, conta Ferreira. 

Produção
Com queda nos pedidos, a produção de calçados caiu 70,5% em abril na relação com o mesmo 
mês do ano passado, conforme dados mais recentes divulgados pelo IBGE. A projeção da Abi-
calçados é de que a produção caia, em média, mais 65,5% em maio e 61% em junho, sempre no 
comparativo com os meses correspondentes do ano passado. “Existe um arrefecimento da queda 
na produção, que vem se dando paulatinamente e concomitantemente à abertura do comércio 
em alguns grandes centros comerciais”, avalia Ferreira, ressaltando que a entidade espera uma 
melhora gradativa até o final do ano, em especial no último trimestre. 
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Após o intenso trabalho da Entidade junto aos Deputados da Câmara, com apoio da 
Frente Parlamentar em defesa do setor coureiro-calçadista, para que aprovassem 
as emendas que previam a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos 
para os setores que atualmente já a utilizam, concluiu-se pela prorrogação da medi-
da, naquela Casa, para até dezembro de 2021. Reforçado o pleito da Abicalçados, foi 
aprovada com êxito no Senado, e sem alterações, seguiu para sanção presidencial. 
Contudo, tendo em vista a informação publicada na imprensa de que a equipe 
econômica teria sugerido o veto ao artigo 33 do PLV 15/2020 (MPV 936) que 
adiou o fim da desoneração, e pelo fato da proposta se encontrar pronta para 
sanção do Senhor Presidente da República, a Abicalçados de pronto registrou e 
encaminhou ao Sr. Presidente, e Ministro da Economia, os fundamentos do setor 
pela manutenção do referido artigo.

Apesar do retorno da Presidência da República (Ofício nº 49/2020-SE-
PAR) confirmando o encaminhamento do assunto à Subchefia para Assuntos 
Jurídicos, o fato é que o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União do 
último dia 7 de julho a sanção da MP 936, vetando a prorrogação da desonera-
ção, o que faz com que a medida siga vigendo somente até dezembro de 2020. 
Além da possibilidade de derrubada do veto Presidencial, pelo Congresso, a 
Entidade ainda analisa a continuação da medida via reforma tributária, e/ou PL 
2911/2020, apresentado no dia 26/05/2020, pelo Presidente da Frente Parlamen-
tar do Setor Coureiro-Calçadista, Deputado Lucas Redecker.

O projeto altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar 
até 31 de dezembro de 2022, o prazo de vigência das alíneas ‘b’ e ‘c’, do inciso 
VIII, do art. 8º, que trata da desoneração da folha de pagamento do setor courei-
ro-calçadista, permanecendo as alíquotas já vigentes, que para o setor calçadista 
é de 1,5%.

Estima-se, até o momento, 52 mil demissões atreladas à pandemia, em 
uma indústria coureiro-calçadista que é intensiva em trabalho (mão-de-obra), e o 
5º subsetor da indústria de transformação que mais emprega no Brasil, e que está 
dispendendo de todos os esforços para manutenção dos empregos.  A prorroga-
ção da desoneração está alinhada com as medidas sugeridas pela indústria para 
o enfrentamento da crise, no sentido de dar condições para que as empresas 
resistam ao período de redução da atividade econômica do país. As dificuldades 
para produzir, geradas pela falta de liquidez e queda nas vendas, poderão levar 
diversas empresas à falência, agravando ainda mais a crise. É esse cenário proble-
mático que estamos tentando reverter.

ABICALÇADOS NA LUTA PELA 
CONTINUIDADE DA DESONERAÇÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTOS

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2253747
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2253747
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ABICALÇADOS PARTICIPA DE APRESENTAÇÃO DE 
ESTUDO SOBRE MERCADO CHINÊS PARA CALÇADOS
A Abicalçados e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 
no âmbito do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados, apresentam, no 
próximo dia 16 de julho, o Estudo do Mercado Chinês de Calçados. Realizado pela Apex-Brasil, o 
estudo traz dados, projeções e oportunidades do mercado naquele país. A apresentação ocorrerá 
na forma digital, a partir das 14 horas, e será conduzida por Pedro Netto, analista da gerência de 
Inteligência de Mercado da Agência, com participação da coordenadora de Inteligência de Mer-
cado da Abicalçados, Priscila Linck.

Considerado o maior mercado consumidor de calçados do planeta, a China movimenta 
mais de US$ 62 bilhões em vendas somente no setor, com um crescimento anual estimado em 
mais de 3% nos últimos anos. “A Apex-Brasil dispõe de uma área de Inteligência de Mercado que 
realiza diversos estudos, utilizando bases de dados amplas e qualificadas e mapeando opor-
tunidades de negócios para vários produtos e em diversos mercados. No caso deste estudo 
sobre oportunidades para calçados brasileiros na China, identificamos os principais desafios e 
oportunidades, passando por temas como o aumento da demanda por calçados com design, 
tecnologia e sustentabilidade e a relevância do comércio eletrônico”, comenta Netto.

A grande oportunidade está no comércio eletrônico, que já responde por uma fatia de 
mais de 30% do total gerado com vendas de calçados no País. Segundo Priscila, neste contexto, 
o cross-border e-commerce tem se tornado cada vez mais relevante, atendendo a crescente de-
manda dos consumidores por produtos importados. “E, como em todo mundo, esta modalidade 
foi ainda mais impulsionada durante a pandemia do novo coronavírus e as restrições das vendas 
físicas”, comenta a coordenadora.

Importações
Reportando importações totais equivalentes a mais de US$ 3,9 bilhões em calçados (2018), a 
China é um mercado crescente para o setor. Mesmo com incremento nas importações de cal-
çados brasileiros desde 2015, passando do registro de US$ 10,5 milhões para US$ 18 milhões 
em 2018 — dado mais recente reportado —, o mercado ainda tem muito a ser desbravado pelos 
calçadistas verde-amarelos. “Somos apenas o 12º fornecedor de calçados para a China e quase 
50% do que exportamos para lá são produtos de menor valor agregado. Existe um mercado 
em expansão para produtos de maior valor agregado, especialmente nos segmentos infantil, 
feminino e de esportivos em geral”, comenta Priscila, ressaltando que, até 2022, a China deve 
movimentar mais de US$ 77 bilhões por ano com a venda de calçados.

O estudo realizado pela Apex-Brasil aponta, ainda, as oportunidades do mercado chinês, 
dicas e soluções para a inserção de marcas naquele país, regulamentações e acordos comerciais 
em voga, entre outras questões de interesse do exportador brasileiro. Durante o webinar, o im-
pacto da Covid-19 no mercado também será discutido pelos apresentadores.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/xU2v-
c8Rajd9iULjJ7.

BRAZILIAN FOOTWEAR

https://forms.gle/xU2vc8Rajd9iULjJ7
https://forms.gle/xU2vc8Rajd9iULjJ7
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A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Masselli, participará de webinar 
com lideranças internacionais do setor calçadista às 14 horas (horário de Brasília) do próximo 
dia 22 de julho. O evento, organizado pela feira Expo Riva Schuh, propõe discutir os principais 
desafios da atividade em tempos de pandemia do novo coronavírus. Participam da iniciativa, 
além da representante da Abicalçados, o gerente geral da Appicaps (associação de calçadistas 
de Portugal), João Maia; o presidente da ACLE (conselho de exportadores de couros da Índia), 
Aqeel Ahmed; os dirigentes da CLIA (associação de curtumes da China), Li Yuzhong, Lu Hua e 
Emily Wang; o presidente da Gold Star/Valleverde (Itália), Elvio Silvagni; o presidente da Bata 
(Europa), Claudio Alessi; e o CEO da Sabu (Alemanha), Stephan Krug.

Letícia ressalta que a participação no evento com algumas das principais lideranças cal-
çadistas do planeta, demonstra a representatividade do calçado brasileiro e da Abicalçados. “O 
webinar será uma oportunidade ímpar para saber mais sobre os efeitos da pandemia do novo 
coronavírus nos principais mercados do mundo, bem como para traçar, em conjunto, estratégias 
gerais para a retomada pós-Covid”, comenta a coordenadora.

Expo Riva Schuh
Uma das maiores feiras internacionais do setor calçadista, reconhecida pela comercialização de 
grandes volume para os principais mercados do mundo, a Expo Riva Schuh ocorre duas vezes 
por ano, em Riva del Garda, na Itália. Empresas brasileiras, apoiadas pelo Brazilian Footwear, 
participam do evento.

ABICALÇADOS PARTICIPA DE WEBINAR 
COM LIDERANÇAS MUNDIAIS DO SETOR
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A pandemia da Covid-19 modificou totalmente o cenário da moda brasileira e exigiu rápida adapta-
ção com soluções digitais que não serão usadas apenas durante a crise. Pensando nisso, Apex-Bra-
sil, Abicalçados, Associação Brasileira de Estilistas (ABEST) e Associação Brasileira da Indústria Têx-
til e de Confecção (ABIT) selaram parceria para lançar o projeto Brasil Fashion Now, que funcionará 
na plataforma digital BLANC Fashion - www.blancfashion.com. 

Com duração inicial de seis meses, o Brasil Fashion Now é uma ação que acontece via Bra-
zilian Footwear, Fashion Label Brasil e Texbrasil, programas de exportação de moda das entidades 
em parceria com a Apex-Brasil, e tem o objetivo de apresentar, facilitar e gerar exportações de 
marcas autorais brasileiras para varejistas internacionais, modelo conhecido como B2B (business to 
business). O projeto prevê a criação de um espaço exclusivo para marcas brasileiras na plataforma 
digital, que atualmente conta com mais de 10 mil compradores de 60 países cadastrados. 

A gestora de Projetos da Apex-Brasil, Flavia Egypto, ressalta que a agência já vinha planejan-
do crescimento das iniciativas digitais nos seus projetos de moda — Fashion Label Brasil, Brazilian 
Footwear e Texbrasil. “O momento atual acelerou essas iniciativas e solidificou a necessidade de um 
trabalho conjunto para ganharmos força no mercado internacional. Estamos confiantes que será 
uma ação bem-sucedida!”, ressalta.

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, destaca que 
o Brasil Fashion Now aproxima o calçado brasileiro de compradores internacionais em uma plata-
forma digital segura e funcional, “aliada a esforços comerciais proativos, em total sintonia os novos 
modelos de negócios.”

O presidente da ABEST, Alberto Hiar, reforça que com a chegada da pandemia, foi preciso 
acelerar movimentos já existentes a favor do uso da tecnologia na exportação de produtos de moda 
autoral. “Identificamos a necessidade de responder imediatamente a essa demanda por serviços 
digitais por parte dos associados, pois através dele os compradores internacionais terão acesso à 
uma gama de produtos”, explica.

Para a gerente executiva do Texbrasil, Lilian Kaddissi, era necessário compreender qual a me-
lhor forma de apoiar as empresas no cenário atual: “Nesse momento, sentimos que era importante 
ouvir as empresas para entender a melhor forma de ajudá-las. Com isso, reunimos informações para 
montar ações on-line que atendessem a todas as necessidades. É por meio de iniciativas como essa 
que as marcas participantes do Texbrasil conseguem ampliar seus negócios, mesmo com as limita-
ções físicas atuais”.

Para aderir ao projeto, as marcas associadas da Abicalçados, ABEST e ABIT devem entrar em 
contato as associações manifestando interesse até dia 15 de julho. O valor para participar do Brasil 
Fashion Now é de US$ 1.600 para o período de seis meses e engloba, entre outros benefícios, o desen-
volvimento de uma página e um Brand Book digital na plataforma BLANC Fashion e a contratação de 
esforço comercial exclusivo à marca (podendo ser com foco nos Estados Unidos ou na Europa). 

NOVA INICIATIVA BRASIL FASHION NOW 
COMERCIALIZA A MODA BRASILEIRA NO 
EXTERIOR ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL

BRAZILIAN FOOTWEAR
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As inscrições para novas empresas expositoras na Micam Milano, considerada a maior feira mundial 
de calçados, seguem abertas. A mostra acontece entre os dias 20 e 23 de setembro, em Milão/Itália.

Nesta edição, as empresas associadas ao Brazilian Footwear terão um apoio financeiro maior, 
de 50% para o “chão” — metragem utilizada — e também para a montagem padrão — percentual 
ainda não definido. 

Na feira do ano passado, as marcas brasileiras expositoras reportaram mais de US$ 42 mi-
lhões, entre negócios gerados e alinhavados durante o evento. 

Mais informações e inscrições pelo e-mail paola@abicalcados.com.br.

A feira norte-americana Atlanta Shoe Market, que acontece em Atlanta, está confirmada para os 
dias 22 a 24 de agosto de 2020. O evento, que faz parte do Circuito de Promoção Comercial EUA, 
do Brazilian Footwear, tem inscrições abertas. 

Considerado o principal consumidor de calçados do mundo, com consumo per capita de 
mais de 7 pares por ano, os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro no exterior. 
No ano passado, os norte-americanos importaram 12 milhões de pares verde-amarelos, que geraram 
US$ 199 milhões, altas de 11% em volume e de 19% em receita no comparativo com 2018.  

BRAZILIAN FOOTWEAR

MICAM MILANO COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS

BRAZILIAN FOOTWEAR ESTARÁ NA 
ATLANTA SHOE MARKET
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
AMENIZAM QUEDA EM JUNHO
Depois de quatro meses consecutivos de queda, as exportações de calçados voltaram a crescer em 
junho, em relação mês imediatamente anterior. Conforme dados elaborados pela Abicalçados, em 
junho foram embarcados 3,6 milhões de pares, que geraram US$ 35,6 milhões, altas de 32,7% em 
volume e de 49% em valores no comparativo com o registro de maio. Por outro lado, no compara-
tivo com o mês correspondente de 2019, as quedas foram de 44,6% em pares e 47% em receita. No 
semestre, a exportação de 43 milhões de pares gerou US$ 330,5 milhões, quedas tanto em volume 
(-24,6%) quanto em receita (-31,2%) na relação com o primeiro semestre.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que os números já apon-
tam para um arrefecimento da crise no mercado internacional, com a retomada gradual do consu-
mo em alguns dos principais mercados. “Já existe uma melhora no ambiente, mas ainda estamos 
muito abaixo da nossa performance habitual”, avalia o dirigente, ressaltando que as exportações 
devem cair entre 22% e 30% em 2020.

No primeiro semestre, o principal destino do calçado brasileiro no exterior foi os Estados 
Unidos, para onde foram exportados 4,4 milhões de pares por US$ 67,26 milhões, quedas de 31,5% 
e 34%, respectivamente, ante o mesmo período de 2019. O segundo destino do semestre foi a Ar-
gentina, para onde foram embarcados 3,2 milhões de pares, que geraram US$ 32,4 milhões, quedas 
de 8% em pares e de 25,5% em receita no comparativo com igual ínterim do ano passado. O terceiro 
destino foi a França, para onde foram exportados 2,97 milhões de pares, que equivalem a US$ 25 
milhões, quedas tanto em volume (-14,4%) quanto em dólares (-4,2%) ante período correspondente 
do ano passado.

Importações
O desaquecimento do mercado mundial de calçados, para o qual se prevê uma queda de mais de 
22% no consumo do produto, também tem refletido nas importações, porém com menor força do 
que nas exportações. No primeiro semestre, entraram no Brasil 12,7 milhões de pares, pelos quais 
foram pagos US$ 158 milhões, quedas de 18,6% e 12,6%, respectivamente, ante período correspon-
dente de 2019.

Em partes de calçados – cabedais, solas, saltos, pamilhas etc – a importação foi equivalente a 
US$ 10,6 milhões, 37,8% menos do que no primeiro semestre do ano passado. As principais origens 
foram China, Paraguai e Vietnã.

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

JAN - JUN 2019: US$ 480,65 milhões JAN - JUN 2020: US$ 330,5 milhões VARIAÇÃO:  -31,2%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - JUN 2019: US$ 212,9 milhões 
JAN - JUN 2020: US$ 146 milhões

VARIAÇÃO:  -31,4%

JAN - JUN 2019: US$ 130,15 milhões 
JAN - JUN 2020: US$ 81,97 milhões 

VARIAÇÃO:  -37%

JAN - JUN 2019: US$ 49,93 milhões 
JAN - JUN 2020: US$ 34,58 milhões 

VARIAÇÃO:  -30,7%

TOTAL

JAN - JUN 2019: US$ 180,87 milhões JAN - JUN 2020: US$ 158 milhões VARIAÇÃO:  -12,6%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - JUN 2019: US$ 89,2 milhões 
JAN - JUN 2020: US$ 90,37 milhões 

VARIAÇÃO:  1,3%

JAN - JUN 2019: US$ 35,87 milhões 
JAN - JUN 2020: US$ 27,21 milhões 

VARIAÇÃO:  -24,1%

JAN - JUN 2019: US$ 24,34 milhões 
JAN - JUN 2020: US$ 19,63 milhões 

VARIAÇÃO:  -19,4%
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NOTAS RÁPIDAS

ABICALÇADOS PARTICIPA DE 
EVENTOS ON-LINE
Depois de participar do painel digital sobre o futuro do setor cal-
çadista, realizado pelo Grupo Sinos no último dia 28 de maio, a 
Abicalçados foi convidada para outros dois eventos on-line. A 
primeira participação acontece no dia 7 de julho, durante o SICC 
digital. Na oportunidade, o presidente-executivo da Abicalçados 
fala, entre outros temas, da digitalização do mercado. O outro 
painel será promovido pela Couromoda, no dia 8, com o tema 
produção e consumo de calçados pós-Covid. 

AINDA HÁ VAGAS PARA O 
EDITAL DE MARKETING DIGITAL 
O Brazilian Footwear, programa realizado pela Abicalçados e 
Apex-Brasil,  segue com inscrições abertas para apoio no Edital de 
Marketing Digital, que irá auxiliar as empresas do Programa no in-
cremento dos negócios internacionais por meio da criação de con-
teúdos digitais para prospecção de negócios ou para ações com 
foco em marketing digital junto a parceiros internacionais que tra-
balhem com e-commerce. O Edital prevê apoio à contratação de 
produção de vídeos para apresentação de calçados. O apoio é de 
até 50% do total investido na ação. Mais informações pelo e-mail 
paola@abicalcados.com.br. 

CNI FAZ PARCERIA PARA INCENTIVAR INOVAÇÃO
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) selou, no último dia 1º 
de julho, uma parceria com SOSA, plataforma israelense com atu-
ação global em inovação aberta, que tem centros de Inovação em 
Tel Aviv, Nova Iorque e Londres. O objetivo é alavancar a capaci-
dade de inovação das indústrias e startups brasileiras e colocá-las 
no mercado global, aprimorando sua vantagem competitiva pela 
inserção em ecossistemas de inovação de referência. O programa 
oferece a empresas e empreendedores a oportunidade de conexão 
com hubs de tecnologia de Tel Aviv e Nova Iorque e acesso a tec-
nologias disruptivas que estão sendo desenvolvidas fora do Brasil.
Saiba mais no site www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/
programas-mei/parceria-cni-sosa/.

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/programas-mei/parceria-cni-sosa/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/programas-mei/parceria-cni-sosa/

