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Desde o ano passado, a partir da criação de um ambiente mais favorável para os negócios, tem 
ganho força no País a discussão sobre a urgência da Reforma Tributária. São muitas as concep-
ções, sendo que a única unanimidade é que ela deve ocorrer urgentemente se o Brasil quiser se 
manter um país minimamente competitivo no ambiente doméstico e internacional.

Hoje, conforme o Fórum Econômico Mundial, ocupamos apenas a 71ª posição no ranking 
de competitividade do planeta, atrás de boa parte dos chamados países em desenvolvimento. O 
Governo Federal estabeleceu como meta estar na 50ª posição até 2022. É uma tarefa difícil, mas 
possível, e que passa justamente pela criação de um sistema tributário justo, transparente e mais 
simplificado.

Com uma carga tributária que consome mais de 35% do PIB, o Brasil paga mais impostos 
que a média dos vizinhos latino-americanos, que está em 22%, bem como de quase todos os 
países em desenvolvimento. A Reforma Tributária que queremos passa por uma redução gradu-
al desses encargos, passando pela diminuição da burocracia, hoje representada pela verdadeira 
“sopa de letrinhas” em forma de impostos. Sabemos que, diante da grave crise fiscal, não teremos 
muito espaço para uma redução brusca nos impostos, mas somente afastar o fantasma da buro-
cracia já nos tornaria mais competitivos. Para se ter uma ideia, conforme estudo elaborado pela 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 1,2% do faturamento da Indústria vai 
para a vala comum da burocracia, apenas para preparar o pagamentos dos impostos. Ano passa-
do, isso significou mais de R$ 37 bilhões, dinheiro que significa desenvolvimento e emprego. Em-
presas mantêm departamentos inteiros, com altos custos, para alimentar um sistema anacrônico.

A necessidade de uma reforma completa no sistema tributário nacional sempre foi impor-
tante, mas neste momento em que passamos pela mais grave crise da história, diante de uma 
pandemia com severos impactos sociais e econômicos, se tornou URGENTE. E é para isso que a 
Abicalçados vem trabalhando incessantemente enquanto representante do setor calçadista brasi-
leiro, para que possamos construir, juntos, Poder Público, setor privado e trabalhadores, um novo 
Brasil, com justiça tributária e desenvolvimento econômico e social.

PALAVRA DO PRESIDENTE

REFORMA TRIBUTÁRIA É URGENTE
Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da Abicalçados
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Conselheiros: Analdo S. Moraes, Astor R. Ranft, Caio Borges, Carlos A. Mestriner, Claudio Chies, Darcio Klaus (Cisso), 
Jorge Bischoff, Junior César Silva, Marco L. Müller, Paulo Konrath, Renato Klein, Ricardo José Wirth, Rosnei A. Silva, Samir 
Nakad e Sérgio Gracia

Conselho Fiscal: Danilo Cristófoli, Eduardo Jacob, José Paulo Boelter, Maurício de Vargas, Paulo Vicente Bender e João 
Altair dos Santos
 
PRESIDENTE-EXECUTIVO: Haroldo Ferreira

CONSULTORES: Edson Morais Garcez e Heitor Klein. 
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ABI NA MÍDIA

O esboço da melhora na produção industrial bra-
sileira - alta de 7% em maio na comparação a abril, 
segundo divulgou nesta quinta (2) o IBGE - ain-
da está distante de ser um sinal de recuperação 
da economia brasileira. Especialistas ouvidos pela 
Folha apontam que a retomada das atividades de-
pende da evolução da pandemia da Covid-19 no 
país. […] Para Haroldo Ferreira, presidente-executi-
vo da Abicalçados, o setor, que perdeu 52 mil pos-
tos de trabalho desde o início da pandemia, deve 
ter queda de até 30% na produção em 2020, mes-
mo com a alta de 49,7% no setor de couro, artigos 
de viagem e calçados apontada pelo IBGE. 

RETOMADA DA INDÚSTRIA DEPENDE DA EVOLUÇÃO DA COVID-19, DIZEM ESPECIALISTAS
02 DE JULHO DE 2020
 FOLHA DE SP | GERAL

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 encon-
tros 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 au-
mentado 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. Cer-
tamente essa pesquisa já é defasada.

O veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação 
da desoneração da folha de pagamentos no texto 
da lei que criou o Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e Renda desagradou alguns 
setores. O programa foi publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU) desta terça-feira (7). Segundo 
o Jornal do Comercio, o presidente-executivo da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, lamentou o veto de 
Bolsonaro no ponto da desoneração da folha de 
pagamentos. O texto inicial previa uma vigência de 
mais um ano, encerrando em dezembro de 2021. 
Ele acredita que a medida seria importante para 
o setor de calçados manter a competitividade du-
rante este período de recessão. 

DIGITALIZAÇÃO CALÇADISTA 
(POR HAROLDO FERREIRA)

VETO À PRORROGAÇÃO DA DESONERAÇÃO 
DESAGRADA SETOR DE CALÇADOS

Fechar Pub 

| | 
+18 

economia 

ISTOÉ Dinheiro Rural Menu Motorshow Planeta Select Gooutside Hardcore ISTOÉ Dinheiro Assine 

Edição nº 1182 31.07 

Últimas Lives Revista Estilo Economia Negócios Tecnologia Finanças Sustentabilidade Giro Colunistas 

Economia 

Veto à prorrogação da desoneração 
desagrada setor de calçados 

Finanças 09:37 

Após abertura volátil, dólar firma alta com 
A indústria de calçados foi uma das afetadas pela pandemia da covid-19 (Crédito: Governo do Estado do Ceará) 

exterior e Copom no foco 

Da redação 
Economia 09:35 

07/07/20 - 16h22 

Com expectativa de definição para BB, 

Bolsonaro reúne-se com Guedes 

Artigos 09:35 

O assassinato de Hariri, o dia 

que o Líbano tremeu 

Negócios 09:35 

Com expectativa de definição para BB, 

Bolsonaro reúne-se com Guedes 

Finanças 09:25 

Estrangeiro reduz posição ‘vendida’ em taxa 
O veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos no texto da lei de juro futuro 

Caixa libera saque da 4ª 
que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda desagradou alguns setores. O parcela do auxílio 

Economia 09:20 
emergencial no dia 1° para programa foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (7). Projeção de queda do PIB de 2020 passa de nascidos em março 

5,77% para 5,66% no Focus do BC Read Next Story 

A lei autoriza a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornadas e salários até o fim do ano, 
Giro 09:15 

sendo que a suspensão pode durar até dois meses e a redução, três meses. 
Resultado do Fies sairá nesta terça-feira 

+ FGV: mercado de trabalho parou de piorar; melhora depende do ritmo da recuperação Economia 09:10 

+ Para cada vaga com carteira fechada, dois informais ficam sem trabalho Mercado financeiro prevê 

redução da Selic para 2% ao 

04 DE JULHO DE 2020 
ABC DOMINGO | OPINIÃO | PÁG 23

07 DE JULHO DE 2020 
ISTOÉ DINHEIRO | GERAL
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ABI NA MÍDIA

A retomada do mercado mundial de calçados pós-
-Covid foi tema de uma live talk realizada na sema-
na passada com lideranças internacionais do setor. 
Na oportunidade, a gestora do Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações de calçados 
mantido pela Abicalçados em parceria com Apex-
-Brasil, Letícia Masselli, destacou que, no Brasil, o 
impacto maior da pandemia se deu no mercado in-
terno. Além disso, Letícia também falou sobre uma 
das tendências do mercado pós-Covid, a sustenta-
bilidade. Neste contexto, a gestora frisou que a in-
dústria brasileira está trabalhando com o programa 
Origem Sustentável em todo o processo produtivo, 
desde a matéria-prima até o calçado pronto, não 
somente no aspecto ecológico, mas social, econô-
mico e cultural.

PÓS-COVID MUNDIAL NO CALÇADO EM DEBATE
28 DE JULHO DE 2020 
JORNAL NH | ESPECIAL | PÁG 8

Com a chegada do fim do prazo para aplicação do 
direito contra o calçado chinês, que termina em 
março do próximo ano, a Abicalçados vem mobi-
lizando sindicatos industriais e empresas do setor 
em busca da renovação da medida, e abertura de 
investigação para países vizinhos, no caso Viet-
nã e Indonésia. “Quando a sobretaxa passou a ser 
aplicada contra o calçado chinês, ainda em 2009, 
começaram a aumentar vertiginosamente as im-
portações de produtos semelhantes do Vietnã e 
Indonésia, indício do processo migratório da produ-
ção na região asiática”, explica. Dados elaborados 
pela Abicalçados apontam que em 2008 a importa-
ção de calçados do Vietnã e Indonésia eram equiva-
lentes a US$ 62,6 milhões, número que pulou para 
US$ 192,2 milhões em 2010.

CALÇADISTAS PEDEM RENOVAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO ANTIDUMPING

31 DE JULHO DE 2020 
JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA | PÁG 10
 

10 Jornal do Comércio | Porto Alegre

economia
Sexta-feira e fim de semana, 31 de julho e 1 e 2 de agosto de 2020

 ⁄ AGRONEGÓCIOS

RS perderia R$ 4,9 bilhões sem fertilizantes
Estudo da Farsul apresenta críticas a proposta de retirar isenção de ICMS do insumo na Reforma Tributária gaúcha 

Estudo realizado pela Farsul, 
simulando como seria a produção 
agrícola gaúcha caso não utilizas-
se defensivos agrícolas em sua 
totalidade e a comparação com 
o plantio convencional, apontou 
queda elevada da produtivida-
de - e nas receitas públicas do Rio 
Grande do Sul. O estudo é uma 
resposta ao projeto de Reforma 
Tributária apresentado neste mês 
pelo governador Eduardo Leite, 
em que é retirada a isenção sobre 
o ICMS de fertilizantes, que passa-
ria a ser tributado em 1,7%.

A Secretaria Estadual da Fa-
zenda alega que o setor ainda as-
sim é beneficiado, já que pagará 
apenas 10% da menor alíquota ge-
ral proposta (17%). A Farsul pon-
dera que o impacto nos custos de 
produção, no entanto, é um “erro 
grave” e terá reflexos nas demais 
cadeias do setor - e que quem pa-

gará a conta é o consumidor. 
O levantamento usou por 

base os números da safra 2019 e 
estudos científicos sobre o assunto 
para mostrar o impacto econômi-
co e social que uma adoção gene-
ralizada da retirada dos químicos 
causaria. De acordo com a Farsul, 
a adoção de uma produção exclu-
sivamente sem defensivos signifi-
caria uma redução de R$ 51,36 bi-
lhões no PIB do Rio Grande do Sul. 
Isso é equivalente a uma queda de 
10,69%, superior a três vezes o im-
pacto das piores secas.

Atualmente, o Estado possui 
1.240 empresas distribuidoras de 
insumos e 128 cooperativas que 
têm boa parte da receita neste 
segmento. Utilizando uma única 
forma, grande parte dessas em-
presas seriam fechadas junto com 
seus postos de emprego. O resulta-
do significa uma retração de 32% 
somente no PIB do agronegócio 
gaúcho, e governo estadual re-

gistraria uma considerável perda 
de arrecadação.

Em 2019, no caso, o Rio Gran-
de do Sul teria menos R$ 4,98 bi-
lhões nos cofres públicos, segundo 
a entidade. De acordo com o pre-
sidente da Farsul, Gedeão Pereira, 
a federação representa todos os 
produtores rurais, e que cada um 
deve seguir no nicho de mercado 
(orgânico ou convencional) que 
mais achar interessante. Gedeão 
diz ainda que a entidade busca 
desmitificar a acusação de quem 
aponta o agronegócio como um 
“envenenador” do meio ambiente 
por meio de comparação entre os 
chamados orgânicos e as lavou-
ras tradicionais.

“A Farsul representa a todos 
os produtores. Quem achar que 
tem nicho de mercado para orgâ-
nico, que siga na sua seara. Quem 
prefere o sistema convencional, 
que siga assim produzindo. O 
que queremos demonstrar em nú-

Rio Grande do Sul possui 1.240 empresas distribuidoras de insumos  

JOHN DEERE/DIVULGAÇÃO/JC

meros é a diferença de eficiência 
produtiva entre os sistemas”, de-
fende Gedeão. Economista-chefe 
da Farsul, Antônio da Luz, desta-
ca as razões da realização do le-
vantamento. “Não podemos acei-
tar que algum processo produtivo 
seja avaliado de maneira precon-

ceituosa. E quando esse estigma 
pode vir do Estado, vestido de po-
lítica pública, tributária, isso exige 
uma resposta. Montamos o estudo 
para mostrar a razão dos produto-
res adotam uma agricultura con-
vencional e os benefícios que tra-
zem ao Estado”, explica Luz.

 ⁄ INDÚSTRIA CALÇADISTA 

Calçadistas pedem renovação  
e ampliação do antidumping 

Com a chegada do fim do pra-
zo para aplicação do direito contra 
o calçado chinês, que termina em 
março do próximo ano, a Abical-
çados vem mobilizando sindicatos 
industriais e empresas do setor em 
busca da renovação da medida, e 
abertura de investigação para paí-
ses vizinhos, no caso Vietnã e Indo-
nésia. “Quando a sobretaxa passou 
a ser aplicada contra o calçado chi-
nês, ainda em 2009, começaram a 
aumentar vertiginosamente as im-
portações de produtos semelhantes 
do Vietnã e Indonésia, indício do 
processo migratório da produção 
na região asiática”, explica. Dados 
elaborados pela Abicalçados apon-
tam que em 2008 a importação 
de calçados do Vietnã e Indonésia 
eram equivalentes a US$ 62,6 mi-
lhões, número que pulou para US$ 
192,2 milhões em 2010.

Atualmente, para cada calça-
do importado da China, como me-
dida de defesa comercial e garan-
tia da competição leal no mercado 
interno, é aplicada uma sobretaxa 
de US$ 10,22, além da tarifa de im-
portação. O presidente-executivo 
da Abicalçados, Haroldo Ferreira, 
destaca que a medida é fundamen-
tal para garantir a competitividade 
das produtoras nacionais, já abala-
das pela crise provocada pela pan-

demia. “Como se sabe, o calçado 
asiático entra no Brasil a custos ir-
risórios, devido a subsídios gover-
namentais e manipulação cambial. 
Se esses produtos entrarem livre-
mente no Brasil, com o alto custo 
de produção que temos, veremos 
uma quebradeira generalizada no 
setor, pois não teremos como com-
petir”, avalia o executivo.

Em voga desde 2010 – em se-
tembro de 2009 foi dado o direito 
provisório -, o direito de aplicação 
da sobretaxa ao calçado importa-
do da China tem sido fundamental 
para o setor calçadista brasileiro, 
que tem no mercado doméstico o 
principal destino da sua produção, 
que totalizou 908 milhões de pa-
res no ano passado. “Mais de 85% 
da produção de calçados é vendi-
da no mercado interno, local que 
estava sendo inundado por produ-
tos chineses subfaturados”, expli-
ca Ferreira.

Conforme dados tabulados 
pela Abicalçados, em 2008, antes 
da aplicação provisória do direito a 
partir de setembro de 2009, a im-
portação de calçados chineses foi 
equivalente a US$ 218,7 milhões, 
cerca de 70% do total importado. 
Após a aplicação do direito anti-
dumping, em 2010, esse número 
caiu para US$ 54,9 milhões, uma 
retração de 75%. Em 2019, o núme-
ro foi de US$ 48 milhões.

Após pedir recuperação, dona da Via Uno abre 100 vagas

A RR Shoes, com sede em 
Santo Antônio da Patrulha e dona 
da marca Via Uno, voltou a con-
tratar. A abertura de 100 postos de 
trabalho ocorre menos de um mês 
depois da empresa entrar com pe-
dido de recuperação judicial. As 
vagas são para a unidade de San-
to Antônio da Patrulha, única das 
três da RR Shoes em atividade. A 
Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados) 
divulgou dados do mercado de 
trabalho do setor apontando me-
nor ritmo de cortes em junho.

A oferta de vagas na unida-
de de Santo Antônio da Patrulha 
começa a repor mais de 400 va-
gas fechadas em maio na cidade. 
A indústria, com plantas fecha-
das em Teutônia e Caraá, demitiu 

cerca 800 pessoas desde o come-
ço do ano. Em fim de 2019, a RR 
Shoes atuava com cerca de 2 mil 
trabalhadores, entre contratados 
e de ateliers. A crise mais forte da 
operação foi associada à queda 
de pedidos provocada pela pan-
demia. Santo Antônio da Patrulha 
também teve o fechamento da fá-
brica da Piccadilly em abril.

Os postos da RR Shoes são 
para os setores de costura e mon-
tagem e devem ser preenchidos 
até 10 de agosto. Muitos trabalha-
dores que foram demitidos estão 
sendo contactados para retornar, 
segundo a empresa. Em nota, o 
CEO da calçadista, Ramon Rabe-
lo, apontou que as contratações 
indicam que “a retomada é fac-
tível”. A abertura de vagas é as-
sociada à redução de estoques e 
encomendas para a fabricação de 
modelos da coleção primavera-

Patrícia Comunello
patriciacomunello@jornaldocomercio.com.br

RR Shoes inicia retomada após dispensar mais de 400 pessoas em maio

RR SHOES/DIVULGAÇÃO/JC

-verão, que começa a ter venda.  
O principal mercado da fabri-

cante são distribuidores e varejis-
tas do Sudeste. Nos últimos três 
meses, Rabelo informa que a ven-
da para players com operação de 
e-commerce passou a represen-
tar 50% dos negócios da empre-
sa. Sobre a possibilidade de abrir 
mais postos, o CEO condicionou 
a mudanças no mercado em re-
lação a restrições da pandemia e 
à sinalização da chegada de uma 
vacina da Covid-19. 

No começo deste mês, quan-
do entrou em recuperação judi-
cial, a RR Shoes somava 379 tra-
balhadores. O pedido foi feito em 
6 de julho. O passivo da indústria 
é de R$ 40,4 milhões. O processo 
foi deferido pela Justiça, segundo 
informação do escritório Medei-
ros, Santos & Caprara, que asses-
sora a fabricante.

A Abicalçados aponta que, 
mesmo com redução de 20,8% no 
Estado e de 19% no Brasil nos pos-
tos do setor no primeiro semes-
tre frente ao mesmo semestre de 
2019, a velocidade nos cortes di-
minuiu. O Rio Grande do Sul cor-
tou 14.774 vagas em seis meses 
- saldo entre admissões e demis-
sões, mas apresentou menor nú-
mero em junho neste saldo.

Depois de saldo negativo de 
9,5 mil postos em abril e de 5,4 
mil em maio, o mês passado teve 
saldo negativo de 1,7 mil vagas. 

O fim da desoneração da folha ao setor de calça-
dos poderá levar ao fechamento de 15 mil postos de 
trabalho já no ano que vem, estima a associação da 
indústria do setor (Abicalçados). A Abicalçados diz 
enxergar com preocupação o veto. Segundo Harol-
do Ferreira, presidente-executivo da associação, o 
fim do mecanismo, que permite a substituição do 
pagamento de 20% sobre a folha de salários por 1,5% 
da receita bruta (excluindo exportações), representa 
um acréscimo de R$ 572 milhões nos custos das em-
presas do setor. “Isso diante o início da recuperação 
da pior crise da história da indústria calçadista nacio-
nal, que já custou mais de 50 mil postos em 2020”, 
afirma o executivo em nota, ressaltando que o veto 
foi um “grande equívoco” do governo.

SETOR DE CALÇADOS ESTIMA 15 MIL VAGAS 
A MENOS EM UM ANO COM REONERAÇÃO DA FOLHA

09 DE JULHO DE 2020 
VALOR ECONÔMICO | INVESTE
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BRASIL FASHION NOW COMERCIALIZA 
A MODA BRASILEIRA NO EXTERIOR 
ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL

A pandemia da Covid-19 modificou totalmente o cenário da moda brasileira e exigiu rápida adap-
tação com soluções digitais que não serão usadas apenas durante a crise. Pensando nisso, Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Abicalçados, Associação 
Brasileira de Estilistas (ABEST) e Associação Brasileira da Indústria Têxtil 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 
Brazilian Footwear, Fashion Label Brasil e Texbrasil, programas de exportação de moda 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 plane-
jando crescimento das iniciativas digitais nos seus projetos de moda — Brazilian Footwear, Fashion 
Label Brasil 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.

http://www.blancfashion.com
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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 
plataforma digital segura e funcional, “aliada a esforços comerciais proativos, em total sintonia aos 
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 com a associação manifestando interesse até dia 13 de agosto. O valor para participar 
do Brasil Fashion Now é de US$ 1,6 mil para o período de seis meses e engloba, entre outros bene-
fícios, o desenvolvimento de uma página e um Brand Book digital na plataforma BLANC Fashion e 
a contratação de esforço comercial exclusivo à marca. 
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Em poucos anos, a internet se popularizou, os smartphones se tornaram a extensão 
do nosso corpo e passamos a estar cada vez mais conectados. O mundo globalizado 
tornou acessível em alguns cliques consumir informações de qualquer lugar do mundo, 
porém a nossa capacidade de assimilar todo este conteúdo ainda é limitada. Então, se 
você também se sente ansioso em alguns momentos, estamos juntos! Precisamos acei-
tar que não será possível participar de tudo e acompanhar todas as tendências.

Muitas vezes, a nossa rotina e as preocupações fazem com que a gente não per-
ceba sequer como as coisas mudam a nossa volta e continuamos a tomar decisões, com 
base em um mundo que muitas vezes é fruto de um desejo nosso ou de uma recorda-
ção, mas já não é uma realidade.

Estamos vivendo um momento bastante atípico. E eu imagino que você não 
queira mais falar sobre a pandemia de coronavírus, mas perceba como ela pôs em xe-
que boa parte do nosso planejamento e das nossas certezas; questionou a eficiência de 
fronteiras físicas entre países; chacoalhou o mercado financeiro e as todas as previsões; 
pôs à prova até as nossas crenças e prioridades; nos trancou em nossas casas para lem-
brar o que significa ser livre, mas principalmente, mostrou que vivemos em um mundo 
cheio de incertezas. 

Por isso, estudar inovação, tendências, novas tecnologias e o comportamento 
humano pode lhe trazer uma série de vantagens competitivas. Mesmo que o mundo 
retome suas atividades, nada será como antes e precisamos nos adaptar a uma nova 
realidade.

A inovação é um processo tão simples, mas que se torna impossível fazer sozi-
nho. Ela trata da simplificação ao extremo, ao ponto que nem sempre, solitários, somos 
capazes de perceber, pensar e executar. Inovar significa enriquecer o nosso olhar com 
a opinião do outro, mesmo que nem sempre a gente concorde. A inovação tem muito 
menos de tecnologia, robôs e grandes investimentos e muito mais sobre a mudança no 
nosso jeito de pensar, usar a criatividade e acreditar na colaboração.

Para ilustrar isso, posso compartilhar uma experiência profissional transforma-
dora que tive nas Empresas Randon. Em 2017, fui convidado a atuar na Randon EXO, 
uma célula exploratória que conecta a nossa companhia ao ecossistema de inovação, 
onde atuamos como tradutores entre startups e as demandas internas. Depois de mui-
tas parcerias e aprendizado, este projeto se tornou um programa de desenvolvimento 
estruturado que tem mais de 15 participantes no ciclo atual e contabiliza mais de 40 
parcerias com empreendedores digitais. 

A nossa experiência interna foi tão positiva que conseguimos avançar, com a 
criação do Instituto Hélice, que atua na articulação da colaboração entre empresas no 
Rio Grande do Sul. Afinal, a colaboração é um exercício. E, como um músculo, quan-
to mais exercitamos, melhores nós ficamos. Dores compartilhadas, problemas sobre a 
mesa, soluções conjuntas e problemas resolvidos.

Há muitos desafios no dia a dia das empresas, nas nossas vidas, nas nossas ci-
dades, mas a articulação dos nossos esforços em busca de soluções, sem dúvida, pode 
trazer soluções mais eficientes. Juntos, somos mais competitivos e mais atentos. Juntos, 
nos tornamos também pessoas melhores. Pessoas melhores tornam as soluções melho-
res. Soluções melhores tornam os nossos negócios melhores.

Acredito na transformação que a sua forma de ver o mundo pode fazer. Ele está 
mudando, mas e você? 

É MUITO DIFÍCIL MUDAR, 
MAS TUDO MUDA O TEMPO TODO.

Bruno Bazanella 
Especialista em aprendizagem e inovação organizacional e 
Business Partner Corporativo nas Empresas Randon 
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A Abicalçados enxerga com preocupação o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da 
desoneração da folha de pagamentos, que constava na MP 936, transformada em lei no último 
dia 7 de julho. Conforme a Inteligência de Mercado da entidade, o impacto da reoneração da 
folha no setor a partir do ano que vem poderá custar mais de 15 mil postos.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o fim de desone-
ração da folha de pagamentos, mecanismo que permite a substituição do pagamento de 20% 
sobre a folha de salários por 1,5% da receita bruta — excluindo exportações —, representa um 
acréscimo de R$ 572 milhões nos custos das empresas do setor. “Isso diante o início da recupe-
ração da pior crise da história da indústria calçadista nacional, que já custou mais de 50 mil pos-
tos em 2020”, lamenta o executivo, ressaltando que o veto foi um grande equívoco do Governo 
Federal. “Ainda trabalhamos para que esse veto seja derrubado no Congresso. A reoneração vai 
ter um impacto muito pesado não somente para a indústria calçadista, mas para os demais 16 
setores econômicos beneficiados pela medida”, conclui Ferreira. 

Entenda
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. A prorrogação não sancionada previa vigência até 
dezembro de 2021. Agora, a medida segue vigente somente até dezembro de 2020.

REONERAÇÃO DA FOLHA DEVE IMPACTAR 
COM PERDA DE 15 MIL POSTOS EM UM ANO
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Em grave crise desde o início do alastramento da pandemia do novo coronavírus, o setor calçadista 
brasileiro contabilizou a perda de 44 mil postos no primeiro semestre, conforme dados oficiais ela-
borados pela Abicalçados. Em dezembro do ano passado, o setor empregava diretamente 269,4 mil 
pessoas, número que caiu para 225,4 mil no registro de junho deste ano. 

O Estado que mais perdeu postos no semestre foi o Rio Grande do Sul, principal polo calça-
dista brasileiro, que responde por 22% do total produzido e 46% das receitas geradas com exporta-
ções de calçados no Brasil. No semestre, as fábricas gaúchas perderam 14,7 mil postos. São Paulo foi 
o segundo Estado que mais perdeu postos ( - 8 mil), seguido do Ceará ( - 5,8 mil) e Bahia ( - 4,7 mil). 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que, no entanto, existe um 
quadro de arrefecimento das quedas, consecutivas desde março deste ano. Segundo ele, no pior 
mês da crise, em abril, foram perdidos mais de 29 mil postos na atividade, número que caiu para 16,5 
mil em maio e 5,2 mil em junho. “O fato se dá pela abertura gradual do comércio físico em alguns 
dos principais centros de compras do País, caso de São Paulo. Ainda estamos longe de uma recupe-
ração substancial, mas é um alento”, avalia, ressaltando que o quadro de “despiora” deve seguir até 
o final do ano. “Uma recuperação mais substancial só será sentida no ano que vem, isso se tudo der 
certo, acharmos a vacina e o comércio estiver em pleno funcionamento”, comenta Ferreira, desta-
cando que a indústria de calçados responde rapidamente aos estímulos da retomada do consumo, 
especialmente no âmbito doméstico, que responde por mais de 85% das vendas do setor. 

Alerta
O dirigente calçadista, porém, alerta para um fato que pode barrar a recuperação esperada para o pró-
ximo ano. Segundo ele, a Abicalçados, com o apoio da base parlamentar, tem trabalhado para barrar o 
veto presidencial à continuidade da desoneração da folha de pagamentos para 2021. “Estimamos que, 
caso se confirme o veto, o setor perca mais 15 mil postos ao longo do próximo ano”, afirma. 

O mecanismo da desoneração da folha de pagamentos permite que 17 setores econômicos 
intensivos em mão de obra, entre eles o calçadista, substituam o pagamento da alíquota de 20% sobre 
a folha de salários por 1,5% da receita bruta, excluindo as exportações. A Abicalçados estima que com 
a reoneração o setor tenha um acréscimo de mais de R$ 570 milhões por ano em carga tributária. 

INDÚSTRIA DE CALÇADOS
ARREFECE QUEDA NO EMPREGO

SALDO DE EMPREGOS MENSAL NO SETOR (BRASIL)

JANEIRO: + 6.844 POSTOS
FEVEREIRO: + 8.394 POSTOS
MARÇO: - 8.137 POSTOS
ABRIL: - 29.312 POSTOS
MAIO: - 16.530 POSTOS
JUNHO: - 5.246 POSTOS
TOTAL DE POSTOS EM JUNHO: 225.443 
(QUEDA DE 19% ANTE PERÍODO CORRESPONDENTE DE 2019)
 FONTE: MTE/ABICALÇADOS

GESTÃO 2020-2023

PRESIDENTE
GILBERTO PORCELLO PETRY

CALÇADISTAS NA GESTÃO

DIRETORES
DARCIO KLAUS (AREZZO)
RENATO KLEIN (PICCADILLY/SICERGS)
RICARDO JOSÉ WIRTH (CALÇADOS WIRTH)

CONSELHO FISCAL
JOÃO ALTAIR DOS SANTOS (CONFORTO)

VICE-PRESIDENTE REGIONAIS
TIBÚRCIO GRINGS (PICCADILLY)

DIRETORIA CIERGS
JAIME BELICANTA (SINDICALF)

SERVIÇO

ANÁLISE DE CENÁRIOS 2020 - 2ª EDIÇÃO
Data: 20/08

Horário: 16h30min

Participantes: Priscila Linck, coordenadora de Inteligência de Mercado da 
Abicalçados; e Marco Lélis, doutor em Economia
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CALÇADISTAS MOBILIZADOS PELA 
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIDUMPING
O setor calçadista brasileiro, por meio da Abicalçados e sindicatos industriais da atividade, está 
mobilizado pela renovação do direito antidumping aplicado contra o calçado importado da China, 
e abertura de novo processo contra as origens Vietnã e Indonésia. Atualmente, para cada calçado 
importado da China, como medida de defesa comercial e garantia da competição leal no mercado 
interno, é aplicada uma sobretaxa de US$ 10,22, além da tarifa de importação.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a medida é funda-
mental para garantir a competitividade das produtoras nacionais, já abaladas pela crise provocada 
pela pandemia do novo coronavírus. “Como se sabe, o calçado asiático entra no Brasil a custos 
irrisórios, devido a subsídios governamentais e manipulação cambial. Se esses produtos entrarem 
livremente no Brasil, com o alto custo de produção que temos, veremos uma quebradeira gene-
ralizada no setor, pois não teremos como competir”, avalia o executivo, ressaltando que milhares 
de empregos estariam em risco. 

Em voga desde 2010 – em setembro de 2009 foi dado o direito provisório —, o direito 
de aplicação da sobretaxa ao calçado importado da China tem sido fundamental para o setor 
calçadista brasileiro, que tem no mercado doméstico o principal destino da sua produção, que 
totalizou 908 milhões de pares no ano passado. “Mais de 85% da produção de calçados é vendi-
da no mercado interno, local que estava sendo inundado por produtos chineses subfaturados”, 
explica Ferreira.

Conforme dados tabulados pela Abicalçados, em 2008, antes da aplicação provisória do 
direito a partir de setembro de 2009, a importação de calçados chineses foi equivalente a US$ 
218,7 milhões, cerca de 70% do total importado. Após a aplicação do direito antidumping, em 
2010, esse número caiu para US$ 54,9 milhões, uma retração de 75%. Em 2019, o número foi de 
US$ 48 milhões. “Mesmo com o direito vigente, a China ainda é a terceira origem do calçado que 
entra no Brasil, agora atrás do Vietnã e da Indonésia”, comenta o executivo.

Renovação e ampliação
Com a chegada do fim do prazo para aplicação do direito contra o calçado chinês, que finda em 
março do próximo ano, a Abicalçados vem mobilizando sindicatos industriais e empresas do se-
tor em busca da renovação da medida, e abertura de investigação para países vizinhos, no caso 
Vietnã e Indonésia. “Quando a sobretaxa passou a ser aplicada contra o calçado chinês, ainda 
em 2009, começaram a aumentar vertiginosamente as importações de produtos semelhantes do 
Vietnã e Indonésia, indício do processo migratório da produção na região asiática”, explica. Dados 
elaborados pela Abicalçados apontam que em 2008 a importação de calçados do Vietnã e Indo-
nésia eram equivalentes a US$ 62,6 milhões, número que pulou para US$ 192,2 milhões em 2010. 

O pleito para renovação direito antidumping e abertura de novo processo, no entanto, exi-
ge um levantamento minucioso — e oneroso — para comprovação da prática de dumping pelos 
países alvo da iniciativa. O material deve ser entregue para avaliação do Governo Federal ainda 
este ano. 

O que é Dumping?
Considera-se que há prática de dumping quando uma empresa, ou país, exporta um produto a 
preço inferior ao preço normal de mercado. O direito antidumping tem como objetivo evitar que 
as produtoras nacionais sejam prejudicadas por importações realizadas a preços de dumping, 
prática considerada desleal no comércio internacional.

ABI NOTÍCIAS
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ABICALÇADOS PARTICIPA DE REUNIÃO COM 
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO

A Abicalçados esteve no último dia 14 de julho em Brasília/DF para uma agenda com a Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. Na ocasião, o secretário Especial 
de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, junto ao deputado federal Ubiratan Antunes Sanderson, 
recebeu o presidente-executivo da Entidade, Haroldo Ferreira, para uma conversa sobre a indús-
tria calçadista, setor que emprega diretamente mais de 225 mil trabalhadores.

Ferreira destaca que a reunião foi positiva e que a proximidade com o órgão é muito rele-
vante, ainda mais neste período de crise, que já custou ao setor a perda de cerca de 44 mil postos 
de trabalho. “Tivemos a oportunidade de conversar sobre a indústria de calçados e sua importân-
cia econômica e social a partir da geração de empregos. Além disso, falamos sobre o Decreto que 
permite prorrogar acordos trabalhistas realizados durante a pandemia da Covid-19, publicado no 
mesmo dia no Diário Oficial da União”, conta Ferreira.

O Decreto nº 10.422 prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcio-
nal de jornada e de salário, e de suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar 
o pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a Lei nº 14.020 (sanção da Medida Pro-
visória nº 936).



13

AGOSTO 2020

SEIS CALÇADISTAS ESTÃO NA 
DIRETORIA DA FIERGS GESTÃO 2020-2023
Fundamental para a economia gaúcha, a Indústria Calçadista está representada na direção da Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs) para a gestão 2020-2023, 
que será comandada pela segunda vez consecutiva pelo presidente Gilberto Petry. A posse acon-
teceu no dia 20 de julho à tarde, na sede da entidade, e teve transmissão via YouTube. Seguindo 
os protocolos de segurança em saúde, apenas Petry e os vice-presidentes estiveram no evento 
físico, que contou com as participações por vídeo do presidente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Na oportunidade, Petry ressaltou que segue otimista, apesar do momento difícil pelo qual 
o Brasil passa em função da pandemia do novo coronavírus. “Acredito na capacidade do homem 
de fazer frente a grandes desafios. Acredito na força do empresário brasileiro que irá retirar desta 
adversidade novas experiências a serem aplicadas na sua vida e nos seus negócios. Creio nas so-
luções da ciência, com a descoberta de uma vacina, que encerrará este período triste da história, 
onde todas as nossas resistências estão sendo levadas ao limite”, afirmou. 

Petry também reiterou ser a indústria defensora do equilíbrio entre o isolamento social e 
uma dinâmica estável das atividades econômicas durante a crise do coronavírus. Lembrou o fato 
de o setor já utilizar normalmente Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), agregando agora 
as práticas preventivas ditadas pela pandemia, com apoio do Serviço Social da Indústria (Sesi) e 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), além do Banco de Alimentos, na distribui-
ção de mantimentos a instituições. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destacou a importância da repre-
sentação calçadista na direção da entidade. “Historicamente, a Fiergs luta pela indústria do Rio 
Grande do Sul, especialmente frente a um processo de desindustrialização que vem se acentuan-
do nos anos mais recentes. A representação do setor calçadista na direção é importante para que 
os nossos pleitos sejam ouvidos em alto e bom som pelo Poder Público”, comentou o dirigente. 

ABI NOTÍCIAS
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ABICALÇADOS REALIZA 
EVENTO DE ANÁLISE SETORIAL 
Diante de um ano de acentuada crise em função do alastramento da pandemia do novo corona-
vírus e das restrições impostas tanto no comércio doméstico quanto internacional de calçados, as 
empresas necessitam de informação qualificada para traçar estratégias. Neste momento atípico, 
a Abicalçados preparou uma edição extra do já tradicional Análise de Cenários. A segunda edição 
ocorrerá no próximo dia 20 de agosto, a partir das 16h30min, e a terceira no início de novembro, 
todas no formato digital. A iniciativa terá explanações do doutor em Economia e consultor setorial 
Marcos Lélis e da coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck. 

Segundo Priscila, a perspectiva é de que, diante da falta de demanda, o setor registre uma 
queda de cerca de 30% na produção de calçados, voltando aos patamares do início dos anos 
2000. “A indústria calçadista é muito dependente do mercado doméstico, então as restrições 
impostas, como o fechamento do varejo físico em função da pandemia, tiveram um impacto rele-
vante”, avalia a economista, acrescentando que somente no primeiro semestre a atividade perdeu 
44 mil postos de trabalho, mais de 16% da força de trabalho registrada em dezembro de 2019 (269 
mil postos diretos). Até maio, o mercado doméstico de calçados, que responde por mais de 85% 
das vendas da indústria calçadista nacional, caiu mais de 37% em relação ao mesmo período do 
ano passado. 

Além da análise setorial, o evento contará com uma avaliação da macroeconomia e como 
a crise internacional provocada pela pandemia do novo coronavírus tem impactado — e ainda 
deve impactar — a atividade. No primeiro semestre, as exportações de calçados, assim como as 
vendas no mercado interno, tiveram queda significativa. Entre janeiro e junho, foram embarcados 
43 milhões de pares, 24,6% menos do que no mesmo período de 2019. 

Projeções
Priscila adianta que o Análise de Cenários fará, ainda, uma projeção da economia após a Covid-19, 
com ênfase nos desafios setoriais da cadeia coureiro-calçadista brasileira. 

Gratuitas, as inscrições devem ser realizadas no link https://forms.gle/hiMGTtb8Xyn59muo7. 

ABI NOTÍCIAS

SALDO DE EMPREGOS MENSAL NO SETOR (BRASIL)

JANEIRO: + 6.844 POSTOS
FEVEREIRO: + 8.394 POSTOS
MARÇO: - 8.137 POSTOS
ABRIL: - 29.312 POSTOS
MAIO: - 16.530 POSTOS
JUNHO: - 5.246 POSTOS
TOTAL DE POSTOS EM JUNHO: 225.443 
(QUEDA DE 19% ANTE PERÍODO CORRESPONDENTE DE 2019)
 FONTE: MTE/ABICALÇADOS

GESTÃO 2020-2023

PRESIDENTE
GILBERTO PORCELLO PETRY

CALÇADISTAS NA GESTÃO

DIRETORES
DARCIO KLAUS (AREZZO)
RENATO KLEIN (PICCADILLY/SICERGS)
RICARDO JOSÉ WIRTH (CALÇADOS WIRTH)

CONSELHO FISCAL
JOÃO ALTAIR DOS SANTOS (CONFORTO)

VICE-PRESIDENTE REGIONAIS
TIBÚRCIO GRINGS (PICCADILLY)

DIRETORIA CIERGS
JAIME BELICANTA (SINDICALF)

SERVIÇO

ANÁLISE DE CENÁRIOS 2020 - 2ª EDIÇÃO
Data: 20/08

Horário: 16h30min

Participantes: Priscila Linck, coordenadora de Inteligência de Mercado da 
Abicalçados; e Marco Lélis, doutor em Economia

https://forms.gle/hiMGTtb8Xyn59muo7
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SUSTENTABILIDADE

Apesar das variações regionais significativas, antes mesmo da pandemia da Covid-19, 
pesquisas já apontavam para uma digitalização crescente da comunicação de produtos 
e serviços e, como resultado, indicavam a ascensão de outros formatos de interação 
entre marcas e consumidores, com foco em inovação responsável. Conforme levanta-
mento realizado pela britânica GlobalWebIndex em 2019, a América Latina consumiu 
uma média diária de 212 minutos em redes sociais nos três primeiros meses daquele 
ano, atingindo o pódio global. A investigação, que analisou 45 dos maiores mercados de 
internet do mundo no ano passado, considerou que essa média girava em torno de 150 
minutos em âmbito global. Esse ponto merece atenção: antes mesmo de compulsoria-
mente estar em casa, a internet já era considerada um lar por boa parte dos cidadãos.

A pandemia parece ter acelerado esse processo, considerando especialmente 
milhões de pessoas em isolamento social, com trabalho em home office. De acordo 
com os dados da Shareablee para a América Latina, Argentina, Brasil, Chile e Paraguai 
apresentaram alterações significativas nas interações multiplataforma durante março de 
2020 em comparação ao ano anterior. No Brasil, cabe observar um aspecto relevante: a 
procura por agentes legitimadores e testemunhais capazes de garantir a qualidade da-
quilo que está sendo adquirido por via remota em compras on-line. Nesse sentido, não 
é de se admirar que comecem a surgir formatos inusitados que substituem as mídias 
tradicionais em ambientes híbridos. O resgate de conceitos – como o ressurgimento das 
garotas-propaganda dos anos 1960 no papel de influenciadores digitais – está provo-
cando uma outra onda de renovação de modelos. 

Em tempos de “leisure wear”, o agora insustentável “look do dia”, tem um novo 
tipo de concorrência: a súbita proliferação das atividades ao vivo, ou “lives”, focadas 
no visual OK, “over the keyboard”, que privilegia a aparência da altura do teclado para 
cima. Assim, gestualidade, timbre de voz e repertório ganham destaque e fazem com 
que uma média de quatro mil pessoas, por exemplo, reúna-se diariamente em torno da 
sambista Teresa Cristina (@teresacristinaoficial), como se estivessem na sala de estar da 
cantora – porém no Instagram. Essa roda de samba digital promove um networking de 
fazer inveja, maximizando a potência do encontro. Além de um sarau de ícones agrega-
dores – de Zeca Pagodinho a Gilberto Gil –, Teresa tem um mérito que merece a atenção 
de todos aqueles interessados em promover inovação responsável: transparência. Ela 
é autêntica e domina o conteúdo que apresenta, com lastro histórico pessoal. Erra e 
acerta, sem roteiro padronizado, o que a difere de seus predecessores no mercado de 
influências digitais. Tanto é que a “live influencer” emplacou três (!) capas de Vogue 
Brasil em julho e agosto. A revista ficará dois meses nas bancas – um tempo mais lento 
para um momento que requer reflexão, não apenas rodízio de imagens que flutuem em 
superfícies ocas. 

Outro exemplo interessante é o da revista Pré-Storyca (@revistaprestoryca), pu-
blicação social brasileira, com estreia prevista em agosto, que utiliza como meio a fer-
ramenta Stories, disponibilizada pela plataforma Instagram. Profissionais de mídia “ana-
lógicos” validam a noção de “slow post”, ou seja, posts curtos, feitos com ferramentas 
visuais ágeis, porém que instigam a reflexão analítica. Mesmo a apresentação dos seus 
colaboradores ocorre por meio da ferramenta, autenticando uma mudança importante, 
que parece fazer a balança pender para a ética sem abrir mão da estética. Em meio ao 
caos da pandemia, o conforto do design centrado no ser humano, com suas qualidades 
e defeitos, é a resposta sustentável em termos de promoção digital.

TRANSPARÊNCIA EM LIVE STORYTELLING: O 
NOVO PERFIL DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS

Carol Garcia, PhD 
Vice-presidente de Design do IBB 

https://www.instagram.com/teresacristinaoficial/
https://www.instagram.com/revistaprestoryca
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INSPIRAMAIS COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS

ABI NOTÍCIAS

Já estão abertas as inscrições para o Inspiramais – Salão de Design e Inovações de Materiais 
para Moda, que acontece de 25 a 27 de agosto. Considerado o único do gênero na América 
Latina, o evento é reconhecido como referência para o mercado da moda e responsável por 
impulsionar o processo criativo de toda a indústria de confecção, têxtil, calçadista, moveleiro, 
automotivo, acessórios e bijuterias — nacional e Latino Americana —, reunindo informações que 
unificam linguagem e metodologia para toda a cadeia produtiva da moda.

O projeto envolve inúmeras ações, como apresentação de mais de centenas de produtos 
inovadores, dos principais players da moda nacional e internacional, estandes de empresas, 
apresentação de cartelas de cores, palestras e consultorias, projetos de pesquisas e rodadas de 
negócios.

Seguindo uma tendência internacional deste ano atípico, a edição optou por manter toda 
a estrutura de projetos e lançamentos que marcam os mais de 10 anos do Salão de Inovação 
no formato digital. Segundo a organização a ideia não é transpor o mundo físico para o virtual, 
mas sim promover uma experiência exclusiva, com possibilidade de conhecer lançamentos e 
produtos, participar de toda a programação e efetivar negócios diretos com as empresas no 
ambiente virtual.

O Inspiramais conta com a promoção da Associação Brasileira de Empresas de Compo-
nentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasilei-
ra das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). A Abicalçados é apoiadora do evento.

O credenciamento está aberto no link salao.inspiramais.com.br/pre-credenciamento. 

http://salao.inspiramais.com.br/pre-credenciamento
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ABICALÇADOS PARTICIPA DA CONEXÃO COUROMODA 

PELA PRIMEIRA VEZ NO FORMATO DIGITAL, 
SICC MOVIMENTA SETOR CALÇADISTA

ABI NOTÍCIAS

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, participou da Conexão Couromoda 
do último dia 8 de julho, ao lado de lideranças do setor. O evento, em formato digital, tratou do 
tema “Produção e Consumo no Pós-Covid: As demandas e os Desafios da Indústria Calçadista 
do Brasil”. 

Na oportunidade, o dirigente da Abicalçados ressaltou o atual momento do setor calça-
dista brasileiro, que passa pela mais grave crise da sua história, e que deve ter uma queda de 
cerca de 30% na produção ao longo do ano. Segundo ele, porém, o quadro também abre opor-
tunidades de reinvenção na forma de fazer negócios, especialmente por meio da digitalização. 
Neste contexto, destacou a própria realização do evento Conexão Couromoda no formato on-
-line e a criação da plataforma Calçados do Brasil, que conecta calçadistas e lojistas brasileiros 
em um ambiente virtual e seguro. 

Participaram do bate-papo o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista 
do Setor Calçadista Lucas Redecker, o presidente do Sindifranca, José Carlos Brigagão do Cou-
to, e o diretor-executivo da ACI Marco Kirsch.  

O jornalista Mauro Moraes, editor do portal Couromoda.com, foi o mediador do encontro, 
juntamente com os dirigentes da Couromoda Francisco Santos (presidente) e Airton Manoel 
Dias (diretor do Fórum Couromoda).

Os resultados positivos demostram que a iniciativa da Merkator Feiras e Eventos, promotora 
do Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC) foi assertiva e assegurou uma movimen-
tação econômica no setor calçadista durante a pandemia. “Sentíamos que era necessário um 
evento que reunisse o setor nesta difícil situação que estamos vivendo.  Acreditávamos que o 
SICC novamente poderia cumprir um papel decisivo de impulsionar o mercado para o segundo 
semestre”, diz Frederico Pletsch, diretor da promotora do evento. 

Com formato inédito e plataforma própria, a edição 2020 do SICC foi toda on-line, com 
exposição de produtos para a estação quente do ano e uma programação de conteúdos nas 
áreas de tecnologia, negócios e comportamento. Nos dias do evento, foram mais de 12 mil aces-
sos únicos estandes dos expositores, 21 mil acessos nas lives de conteúdos, 35 mil visualizações 
nos espaços dos expositores e 161 mil visualizações de páginas na plataforma.  A plataforma foi 
ao ar dia 07 de julho, e ficou à disposição do público por mais 10 dias.

Conforme a Merkator, a plataforma registrou visitantes de 52 países, com destaque para 
Brasil, Estados Unidos, Argentina, Equador, Colômbia, Índia, Portugal, Costa Rica e Uruguai. Do 
mercado nacional, os estados com mais visitações foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Paraná.  “Esta foi uma experiência única e gratificante. Só faltou o olho no olho e aperto 
de mão, que logo, logo esperamos poder voltar a fazer estes gestos, mas todo o resto aconteceu 
de maneira digital”, finaliza Pletsch.

A Merkator Feiras e Eventos tem a parceria dos sindicatos das indústrias de Estância 
Velha, Ivoti, Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga e Três Coroas.
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Em outubro de 2018, a Abicalçados celebrou Termo de Cooperação Ambiental 
(TCA) com o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, comprome-
tendo-se a implementar sistema de logística reversa das embalagens de calça-
dos comercializados naquele Estado. Como contrapartida, a Promotoria daquele 
Estado se comprometeu no TCA a não incluir a Abicalçados e seus associados 
aderentes como réus em ações judiciais objetivando a indenização pelos prejuí-
zos decorrentes da não realização da logística reversa, calculada em cerca de R$ 
126 milhões, conforme perícia técnica. De fato, cerca de 132 ações judiciais já fo-
ram ajuizadas em diversas Comarcas do Estado do Mato Grosso do Sul, havendo 
previsão de que este total chegue a 300 processos. Em nenhuma delas figuram 
como réus a Abicalçados e seus associados aderentes.

No mês de junho/20, a Abicalçados entregou ao Ministério Público do 
Mato Grosso do Sul o relatório anual de monitoramento do sistema de logís-
tica reversa referente às atividades de 2018 e 2019. Para efetivar a obrigação 
de logística reversa referente ao ciclo de 2018, foram necessários R$ 12.483,09. 
Considerando a participação de 91 associados, o custo médio foi de R$ 137,17 por 
empresa. Cerca de 92 toneladas de embalagens foram objeto de logística reversa, 
em massa de papel, papelão e plástico equivalente a 22% do inserido por estas 
empresas naquele Estado. Neste mês de agosto/20, terá início a coleta de dados 
e recursos para a logística reversa das embalagens inseridas no mercado do Es-
tado do Mato Grosso do Sul no ano de 2019. Mais informações serão prestadas 
às empresas associadas.

As medidas adotadas no Mato Grosso do Sul, que culminaram na judicia-
lização massiva do assunto, não são isoladas. Há outros Estados tomando ini-
ciativas com relação à logística reversa de embalagens em geral, como destaca 
o “Panorama da legislação” elaborado pela Eureciclo (veja aqui), inclusive com 
o ajuizamento de ações. Aqui destacamos São Paulo e Rio de Janeiro, dois dos 
principais destinos dos calçados no mercado interno.

Em São Paulo, a Resolução SMA N° 45/2015 define as diretrizes para a 
responsabilidade pós-consumo, obrigando a estruturação de sistemas de logís-
tica reversa para diversos itens, dentre eles “embalagens de produtos que com-
ponham a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis”. Em outu-
bro/19 foi publicada pela CETESB a Decisão de Diretoria N° 114/2019, vinculando 
a emissão e renovação de licenças ambientais à comprovação da implementação 
da logística reversa para determinados setores.

No Rio de Janeiro, em novembro de 2018, foi publicada a Lei Estadual N° 
8.151, que instituiu o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos de 
embalagens.

Além dos Estados supracitados, há discussões em andamento nos Esta-
dos do Amazonas (Inquérito Civil N° 1.13.000.002313/2020-41, pelo MPF), Para-
ná (inquérito civil n° 0046190045081), Rio Grande do Sul (ação civil pública n° 
9021595-44.2017.8.21.0001), dentre outros.

A Abicalçados está monitorando os desdobramentos do assunto com o 
objetivo de manter as empresas associadas atentas aos riscos e às oportunida-
des de cumprimento. A Entidade frisa, todavia, que já é lei a obrigatoriedade de 
logística reversa de embalagens em geral em nível nacional.

PANORAMA DA LOGÍSTICA 
REVERSA DE EMBALAGENS 
EM GERAL NO BRASIL

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

https://drive.google.com/file/d/1FbTayNm1FWmqPfr_t-bknhSdU6BMQmOU/view?usp=sharing
https://smastr16.blob.core.windows.net/legislacao/2015/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SMA-045-2015-Processo-9908-2011-Define-as-diretrizes-para-implementa%C3%A7%C3%A3o-e-operacionaliza%C3%A7%C3%A3o-da-responsabilidade-p%C3%B3s-consumo-22-6-2015.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/DD-114-2019-P-C-Procedimento-para-a-incorpora%C3%A7%C3%A3o-da-Log%C3%ADstica-Reversa-no-%C3%A2mbito-do-licenciamento-ambiental.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d86640642dd11ae00325833d0055a11c?OpenDocument&Highlight=0,8151
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d86640642dd11ae00325833d0055a11c?OpenDocument&Highlight=0,8151
https://apps.mppr.mp.br/ords/f?p=121:7:16152048176757::NO:::
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A retomada do mercado mundial de calçados pós-Covid foi tema de uma live talk realizada no 
último dia 22 de julho com lideranças internacionais do setor. O evento, promovido pela Expo Riva 
Schuh, contou com a participação das associações setoriais Abicalçados, Appicaps (associação de 
calçadistas de Portugal), ACLE (conselho de exportadores de couros da Índia), CLIA (associação de 
curtumes da China), e das empresas Gold Star/Valleverde (Itália), Bata (Europa) e Sabu (Alemanha).

Na oportunidade, a gestora do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de 
calçados mantido pela Abicalçados em parceria com Apex-Brasil, Letícia Sperb Masselli, destacou 
que o impacto maior da pandemia se deu no mercado interno brasileiro, que absorve mais de 85% 
da produção nacional. Segundo ela, a produção caiu 30% no primeiro semestre, queda que deve ser 
arrefecida no segundo semestre devido à retomada gradual dos pedidos. 

A gestora comentou, ainda, que o Brasil nunca entrou em lockdown completo e que, portan-
to, as indústrias seguiram trabalhando, com capacidade reduzida pela queda nos pedidos e por me-
didas de segurança sanitária. “A indústria calçadista brasileira está preparada para receber pedidos 
e possui alta capacidade de atendimento neste momento em que grandes marcas internacionais 
buscam alternativas de fornecimento”, disse, destacando que a cadeia está mais unida e isso reflete 
também em preço mais competitivo, segurança e agilidade nas entregas internacionais. 

Sustentabilidade
Uma das tendências do mercado pós-Covid é a Sustentabilidade, especialmente diante de um con-
sumidor cada vez mais consciente e exigente. Neste contexto, Letícia destacou que a indústria 
brasileira vem trabalhando com o programa Origem Sustentável, que promove o conceito em todo 
o processo produtivo, desde a matéria-prima até o calçado pronto, não somente no aspecto ecoló-
gico, mas social, econômico e cultural. 

Digitalização
Em um contexto de pandemia, Letícia comentou que a indústria calçadista vem respondendo ra-
pidamente à digitalização do mercado, tanto no ambiente doméstico quanto internacional, com 
destaque para a plataforma BrazilianFootwear.com, que coloca marcas brasileiras em contato com 
compradores internacionais, diminuindo a distância física a poucos cliques. “As empresas estão re-
alizando adaptações e qualificando seus times para esse mercado. É um processo que foi impulsio-
nado ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus”, concluiu. 

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. Para assistir o vídeo completo (em inglês) acesse exporivaschuh.it/en/video-covid-storm. 

RETOMADA PÓS-COVID É 
TEMA DE DEBATE INTERNACIONAL

BRAZILIAN FOOTWEAR

http://BrazilianFootwear.com
http://exporivaschuh.it/en/video-covid-storm
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A pandemia do novo coronavírus, definitivamente, impulsionou as transformações nos modelos de 
negócios. As tradicionais feiras físicas dão espaço cada vez maior a eventos digitais. O fato acon-
tece tanto no ambiente doméstico quanto internacional. Neste contexto, as mostras Micam Milano, 
Micam America’s, Coterie e Children’s Club firmaram parceria com a plataforma NuOrder para ocor-
rerem no formato digital. A NuOrder fará um landing page exclusiva para cada um dos eventos entre 
os dias 1º de setembro e 15 de novembro, quando as marcas expositoras poderão expor — e vender 
— seus produtos para uma base de mais de 500 mil compradores cadastrados na plataforma, a 
maior parte deles dos Estados Unidos, Canadá, América Central e Europa. 

Na mesma modalidade ocorrerá a Sourcing at Magic, feira que ocorrerá em plataforma 
própria da promotora do evento durante três meses, de 15 de setembro a 15 de dezembro. Nesta 
plataforma, as empresas participantes terão a oportunidade de interagir com os compradores 
através de diversos pontos de contatos, podendo realizar uma abordagem pró ativa nos clientes 
de interesse, além de se beneficiar do serviço de matchmaking disponível no próprio site. A parti-
cipação conta, ainda, com serviço de analytics, podendo a empresa avaliar em tempo real os pro-
dutos de melhores performance para atualizar sua página e coleção de acordo com os interesses 
dos compradores.

Ambas as ações estão com inscrições abertas e terão subsídio de 50% por parte do progra-
ma Brazilian Footwear. Mais informações pelo e-mail paola@abicalcados.com.br. 

Rodadas de Negócios América Latina ocorrem em agosto e setembro
Ainda ao encontro das transformações nos modelos de negócios, o Brazilian Footwear promove, 
nos meses de agosto e setembro, as Rodadas de Negócios On-Line na América Latina, com com-
pradores da Colômbia, Chile e Peru. As primeiras rodadas digitais, que serão realizadas por meio 
de matchmaking - reuniões pré-agendadas —, acontecem com compradores colombianos entre os 
dias 24 e 28 de agosto. As demais rodadas, com importadores chilenos e peruanos ocorrerão na se-
quência, em setembro — datas a confirmar. Ao todo, 15 empresas associadas ao Brazilian Footwear 
se inscreveram para a ação inédita. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

FEIRAS INTERNACIONAIS APOSTAM 
EM PLATAFORMAS DIGITAIS



21

AGOSTO 2020

BRAZILIAN FOOTWEAR

Outra feira internacional confirmada é a Expo Riva Schuh, que acontece em Riva del Garda e que foi 
antecipada de janeiro do próximo ano para os dias 11 e 14 de dezembro por sugestão dos comprado-
res. Considerada uma das mais importantes feiras internacionais em termos de volume de vendas, a 
mostra está com inscrições abertas pelo e-mail carla@abicalcados.com.br. Em virtude do atual mo-
mento de dificuldades das empresas, o Brazilian Footwear aumentou o apoio para a participação, 
de 30% para 50% nesta edição. 

No ano passado, as marcas brasileiras participantes geraram US$ 34,5 milhões em negócios 
realizados in-loco e alinhavados no evento. 

A primeira grande feira internacional física do segundo semestre será a Micam Milano. Ocorrendo 
em Milão, na Itália, entre os dias 20 e 23 de setembro, a feira deve impulsionar os negócios inter-
nacionais de 50 marcas brasileiras, que participam do evento apoiadas pelo Brazilian Footwear. 

A gestora do Brazilian Footwear, Letícia Sperb Masselli, ressalta que o comércio inter-
nacional está represado em função da crise do novo coronavírus, o que pode trazer resultados 
positivos para os calçadistas participantes. “Existe uma necessidade de renovação dos produ-
tos com a expectativa real de retomada no consumo internacional depois de um semestre de 
quedas consecutivas. Nada melhor do que uma feira do porte da Micam Milano para dar o start 
neste momento”, comenta Letícia. 

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

ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA A EXPO RIVA SCHUH

MICAM MILANO LEVA 50 MARCAS 
BRASILEIRAS À ITÁLIA
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A Abicalçados e a Apex-Brasil, no âmbito do Brazilian Footwear, promoveram, no último dia 16 de 
julho, um webinar para apresentação do Estudo do Mercado Chinês de Calçados. Realizado pela 
Apex-Brasil, o estudo destacou as oportunidades do mercado chinês de calçados. 

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. O analista da Gerência de Inteligência de Mercado da Apex-Brasil, Pedro Netto, 
ressaltou que em 2018 a China importou o equivalente a mais de US$ 4 bilhões em calçados, a maior 
parte dos países vizinhos Vietnã e Indonésia, além da Itália, de onde entraram calçados de maior 
valor agregado. Segundo ele, existe um espaço intermediário para o calçado brasileiro, entre os mais 
baratos, fornecidos pelos países asiáticos, e os de valor mais elevado, da Europa. 

Netto destacou, ainda, o crescimento da modalidade de compra via e-commerce, que já 
representa quase 35% do total de vendas de calçados na China. Em termos de segmentação, o 
analista ressaltou o crescimento do Infantil, de cerca de 8% nos últimos anos. “Neste segmento, 
especificamente, existe um espaço de entrada importante, pois na China as grandes marcas não 
produzem calçados específicos para esse público. São versões reduzidas do calçado adulto”, disse, 
acrescentando que neste segmento as preferências dos chineses são por produtos que tragam 
segurança e conforto aos pequenos. 

Após a Covid-19
Priscila Linck, coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados que participou da apre-
sentação, destacou que a China apresentou retomada econômica mais rápida diante a crise da 
Covid-19, tanto que deve crescer 1% em 2020 enquanto o PIB mundial deve registrar queda. 

Segundo ela, o impacto nas importações de calçados brasileiros se deu apenas em janeiro, 
quando caíram 46%, em volume. No meses subsequentes houve incremento, fazendo com que as 
importações de calçados verde-amarelos crescessem 117% no acumulado do semestre, alcançando 
mais de 1 milhão de pares. “A China crescerá menos em 2020, mas em 2021 deve crescer mais de 8%, 
inclusive mais do que vinha crescendo na média dos últimos anos”, projetou Priscila. 

O estudo completo pode ser baixado, gratuitamente, no link http://www.apexbrasil.com.br/
inteligenciamercado/login?EstudoId=1282. 

WEBINAR APRESENTOU OPORTUNIDADES DO 
MERCADO CHINÊS PARA CALÇADOS

BRAZILIAN FOOTWEAR

http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciamercado/login?EstudoId=1282
http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciamercado/login?EstudoId=1282
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
CAÍRAM 33% ATÉ JULHO
A expectativa de uma melhora nas encomendas do mercado externo foram frustradas em ju-
lho, conforme dados elaborados pela Abicalçados. No mês de julho, os calçadistas brasileiros 
embarcaram 6 milhões de pares, que geraram US$ 48,78 milhões, quedas tanto em volume 
(-26,8%) quanto em receita (-43,6%) ante o mesmo mês de 2019. Com o resultado, no acumu-
lado dos sete primeiros meses de 2020, as exportações somaram 49,13 milhões de pares e US$ 
379,27 milhões, quedas 24,5% e 33,1%, respectivamente, no comparativo com período corres-
pondente do ano passado. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que alguns dos prin-
cipais mercados internacionais para o setor calçadista brasileiro, caso dos Estados Unidos e 
Argentina, estão demorando mais para sair da crise provocada pela pandemia do novo corona-
vírus. Ele destaca que o maior mercado estrangeiro para o produto verde-amarelo, os Estados 
Unidos, viu seu PIB despencar quase 33% no segundo trimestre do ano, uma queda histórica. 
Os Estados Unidos foram destino de 4,97 milhões de pares, que geraram US$ 48,78 milhões nos 
sete primeiros meses do ano. As quedas foram de 31,1% em pares e de 36,8% em receita no com-
parativo com igual período de 2019. Somente no mês de julho, as exportações para os Estados 
Unidos caíram 28,2% em pares e 51,7% em receita no comparativo com julho do ano passado, 
alcançando 571,54 mil pares e US$ 9,32 milhões. 

Já a Argentina, segundo destino do calçado verde-amarelo no exterior, foi destino de 3,72 
milhões de pares, que geraram US$ 37,8 milhões nos sete primeiros meses de 2020. As quedas 
foram de 19,9% em volume e de 29,8% em receita no comparativo com período correspondente 
do ano passado. O recorte de julho apontam que os argentinos importaram 536 mil pares por 
US$ 5,4 milhões, quedas tanto em volume (-54,9%) quanto em receita (-47,8%) ante o mesmo 
mês do ano passado. 

O terceiro destino do ano foi a França, mercado que teve recuperação em julho, com 
incremento de 123% em pares (619,58 mil) e de 5% em receita (US$ 7,3 milhões) ante o mês sete 
do ano passado. No acumulado dos sete meses, os franceses importaram 3,59 milhões de pares, 
pelos quais foram pagos US$ 32,4 milhões, quedas de 4,2% e de 2,3%, respectivamente, ante 
período correspondente do ano passado. 
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Importações asiáticas aumentaram 
Ferreira chama a atenção que, mesmo com as importações totais registrando leves quedas em 
julho (de 1,7% em volume e de 6,5% em receita), as oriundas dos países asiáticos seguem em alta. 

Em julho, foram importados 1,98 milhão de pares por US$ 31,54 milhões. Já Vietnã, Indo-
nésia e China, que juntos respondem por mais de 80% das importações de calçados, registraram 
incremento de 6,6% nas suas exportações para o Brasil no mesmo período. No mês sete, foram 
importados 1,74 milhão de pares desses três países. O destaque ficou para a China, que regis-
trou um incremento de 69,4% ante o mesmo mês de 2019, somando 414 mil pares, o que indica 
que pode haver uma avalanche de produtos chineses nos próximos meses. “O quadro tem um 
potencial ainda mais dramático se levarmos em consideração o fim do prazo da aplicação do 
direito antidumping contra o calçado chinês, em março de 2021. É importante que o setor esteja 
unido em busca desta renovação e ampliação - para Vietnã e Indonésia - junto ao Governo Fe-
deral”, comenta Ferreira, ressaltando que a produção chinesa está a pleno vapor e “precisando 
distribuir seus produtos no mercado internacional”. 

Acumulado
Nos sete primeiros meses do ano, entraram no Brasil 14,7 milhões de pares, pelos quais foram 
pagos US$ 189,65 milhões, quedas de 16,7% e de 11,6%, respectivamente, ante o mesmo período 
de 2019. 

BALANÇA COMERCIAL

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

JAN - JUL 2019: US$ 567,1 milhões JAN - JUL 2020: US$  379,2 milhões VARIAÇÃO:  -33,1%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - JUL 2019: US$ 257,9 milhões 
JAN - JUL 2020: US$ 171,9 milhões

VARIAÇÃO:  -33,3%

JAN - JUL 2019: US$ 147,1 milhões 
JAN - JUL 2020: US$ 89,9 milhões 

VARIAÇÃO:  -38,9%

JAN - JUL 2019: US$ 29,2 milhões 
JAN - JUL 2020: US$ 39,6 milhões 

VARIAÇÃO:  -33,1%

TOTAL

JAN - JUL 2019: US$ 214,6 milhões JAN - JUL 2020: US$ 189,6 milhões VARIAÇÃO:  -11,6%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - JUL 2019: US$ 107,2 milhões 
JAN - JUL 2020: US$ 109,4 milhões 

VARIAÇÃO:  2,1%

JAN - JUL 2019: US$ 41 milhões 
JAN - JUL 2020: US$ 32 milhões 

VARIAÇÃO:  -21,9%

JAN - JUL 2019: US$ 28,1 milhões 
JAN - JUL 2020: US$ 23,1 milhões 

VARIAÇÃO:  -17,8%
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NOTAS RÁPIDAS

FRANCAL ABLAC SHOW 
É ADIADA PARA 2021
No início de março, a Francal Feiras e a Associação Brasileira de 
Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac), zelando pela saúde, segu-
rança e bem-estar de todos os públicos envolvidos, optaram pela 
união da Francal Ablac Show (1 a 3 de junho) e do Salão Alto Verão 
(24 e 25 de agosto) num único evento, programado para 2 a 4 de 
setembro de 2020. Porém, no último dia 3 de julho, o governo do 
Estado de São Paulo anunciou oficialmente a manutenção da proi-
bição de grandes eventos e demais atividades que geram aglome-
ração de pessoas até, pelo menos, 12 de outubro (ou seja, após 28 
dias consecutivos de permanência na Fase Verde).

Sendo assim, os organizadores não tiveram alternativa senão 
adiar a Francal Ablac Show para 2021, uma vez que uma edição 
da feira ainda em 2020, após esta data, não atenderia às neces-
sidades do mercado. Por outro lado, a fim de colaborar para o 
desenvolvimento dos negócios do setor num momento delicado 
de retomada da atividade econômica, Francal Feiras e a Ablac já 
começaram a estudar a viabilidade de promover eventos regio-
nais ainda este ano, em regiões estratégicas e que atenderem às 
condições impostas pelos governos locais.

SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA MELHORA EM JUNHO, 
AFIRMA CNI
A Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), mostra que o melhor desempenho da indústria desde 
o início da pandemia ocorreu em junho. Os dados se deslocaram 
totalmente dos piores momentos, embora ainda deixem claro o ce-
nário de recessão. Foram entrevistadas 1.880 empresas (754 peque-
nas, 658 médias, 468 grandes) entre 1º a 13 de julho.

Os índices de produção e de emprego apontam para o esforço de 
reação do setor industrial. A produção alcançou 52,8 pontos em ju-
nho, dentro de um intervalo de 0 a 100, e acima da linha divisória de 
50 pontos. Dados acima dessa linha indicam aumento da atividade 
industrial. O índice de evolução do número de empregados está 
46,9 pontos, no entanto, a queda do emprego em junho ocorreu 
de forma menos intensa e menos disseminada do que nos meses 
anteriores. Já o percentual de utilização da capacidade instalada 
(UCI) atingiu 62%. O aumento mostra uma recuperação significativa 
do indicador, após as quedas expressivas. O UCI está quatro pontos 
percentuais abaixo do nível de junho de 2019. Em abril, a diferença 
era de 17 pontos percentuais em relação a abril do ano passado. 
Mesmo assim, os estoques continuaram a cair e estão abaixo do 
nível planejado pela indústria.

A falta de demanda interna, restringida pelas medidas de distan-
ciamento social, segue na primeira posição no ranking de principais 
problemas enfrentados pela indústria no segundo trimestre e foi 
indicada por 38,3% dos entrevistados. A elevada carga tributária foi 
assinalada por 32% das empresas no segundo trimestre.


