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Não é novidade que o ano de 2020 está sendo desafiador. Por um lado, temos uma crise sem pre-
cedentes provocada pelo alastramento do novo coronavírus, que abalou fortemente a indústria 
calçadista pelas restrições ao comércio físico, que responde por mais de 85% das vendas do setor. 
Por outro lado, mais uma vez, a crise nos deu oportunidades de nos reinventarmos. Criamos a pla-
taforma digital Calçados do Brasil, para conectar calçadistas e lojistas brasileiros, nos engajamos 
no projeto Brasil Fashion Now e fortalecemos o Brazilian Footwear.com, estes últimos voltados ao 
mercado internacional. 

No entanto, a lição mais significativa dessa crise partiu das próprias empresas do setor, que 
entre os dias 24 e 27 de agosto inundaram as redes sociais com a campanha “Um Sapato pelo 
Brasil”, com o objetivo de mostrar para a sociedade a importância social e econômica da nossa 
atividade. Afinal, são cerca de 270 mil postos diretos de pessoas que produziram, ao longo de 
2019, 908 milhões de pares de calçados, 115 milhões deles exportados para mais de 150 países. 
Na campanha, cerca de 150 das principais marcas brasileiras de todos os segmentos (feminino, 
masculino e infantil) deixaram a concorrência de lado para se unir em prol do setor em uma ação 
sincronizada que culminou em um desconto coletivo de até 20% na compra dos seus produtos. 

A ação partiu de uma necessidade das empresas, que perceberam a importância de relem-
brar ao público em geral a relevância do setor para o País e que, acima de tudo, o consumo de 
calçados, aqui produzidos, resulta emprego e renda para milhares de famílias. 

Foi um sucesso! O retorno de todos envolvidos (marcas, pessoas) mostrou que essa união 
para o fortalecimento do setor deve ser perene e que não existe sucesso comercial individual se 
o coletivo estiver enfraquecido. 

Desejamos que o novo coronavírus seja apenas um capítulo triste na história da humanida-
de, que essa crise passe, mas que esse espírito de união permaneça e, acima de tudo, se fortaleça. 
Unidos somos muito mais fortes!

PALAVRA DO PRESIDENTE

CALÇADISTAS UNIDOS 
Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da Abicalçados

CONHEÇA A ABICALÇADOS

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Caetano Bianco Neto

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. 

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

Golpeada pela crise do coronavírus, a indústria cal-
çadista quer evitar novo tropeço mais à frente. Nos 
últimos dias, empresários iniciaram mobilização 
para renovar a política antidumping aplicada con-
tra produtos da China. Ou seja, fábricas brasileiras 
desejam ampliar o prazo de vigência da sobreta-
xa que atinge os calçados vindos do país asiático. 
Em vigor desde a passagem de 2009 para 2010, 
a política deve terminar em março de 2021, caso 
não seja renovada pelo governo federal. Ações an-
tidumping buscam evitar que mercadorias impor-
tadas sejam negociadas com preços inferiores aos 
do mercado em questão.

EMPRESÁRIOS PEDEM PROTEÇÃO CONTRA CALÇADOS IMPORTADOS
03 DE AGOSTO DE 2020
ZERO HORA | ECONOMIA | P. 13

Proposta aprovada pelo Legislativo, mas barrada 
pelo presidente, prevê a prorrogação da redução 
de impostos sobre a folha de pagamento dos se-
tores da economia que mais empregam. Alguns 
dos setores que mais empregam na economia 
brasileira estão em suspense. O presidente Jair 
Bolsonaro barrou a redução de impostos sobre a 
folha de pagamento a partir de 2021. O Congresso 
Nacional pode derrubar esse veto, mas ainda nem 
marcou a data para votar. São os 17 setores que 
mais empregam - como a construção civil, calça-
dos, fabricação de veículos, confecção e vestuário. 
Se o veto for mantido, a desoneração aprovada 
pelo Congresso, que iria até o fim de 2021, acaba 
em dezembro.

Indo ao encontro das transformações nos modelos 
de negócios no chamado “novo normal”, o Brazilian 
Footwear promove, em agosto e setembro, as Ro-
dadas de Negócios On-Line na América Latina, com 
compradores da Colômbia, Chile e Peru. No total, se-
rão 20 marcas brasileiras apoiadas pelo programa de 
apoio às exportações de calçados mantido pela As-
sociação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil). No último dia 18, a iniciativa teve start com 
um seminário preparatório, no qual as empresas par-
ticipantes puderam conhecer melhor os mercados 
colombiano, chileno e peruano. O evento, realizado 
no ambiente digital, iniciou com a apresentação do 
chefe do Setor de Promoção Comercial da Embaixa-
da Brasileira na Colômbia (Secom), Franklin Hover, 
que destacou o potencial do mercado colombiano. 
Segundo ele, o quarto maior PIB da América Latina 
traz oportunidades em uma economia aberta, com 
mais 100 zonas francas, e um governo que incentiva 
investimentos estrangeiros.

CONGRESSO NÃO CHEGA A ACORDO PARA VOTAR 
VETO DE BOLSONARO À EXTENSÃO DE DESONERAÇÃO

BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE RODADAS DE NEGÓCIOS 
ON-LINE COM COMPRADORES DA COLÔMBIA, DO CHILE E PERU

06 DE AGOSTO DE 2020   
PORTAL G1  | GERAL

19 DE AGOSTO DE 2020 
COMEX DO BRASIL | GERAL 
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ABI NA MÍDIA

Em meio às dificuldades geradas ao setor calçadis-
tas em razão da pandemia, cerca de 150 das princi-
pais marcas da área vêm realizando uma campanha 
para estimular as vendas. Batizado de “Um Sapato 
pelo Brasil”, o movimento segue até esta quinta-fei-
ra (27) e é uma ação sincronizada nas redes sociais 
das empresas participantes, buscando incentivar as 
vendas e divulgar a importância social e econômica 
do setor para a economia brasileira - oferecendo ain-
da um desconto coletivo de até 20% na compra dos 
produtos das marcas participantes da campanha. 
Recentemente, balanço da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontou que o 
setor calçadista deve terminar agosto operando com 
52% da capacidade instalada além de registar queda 
de 33% nas exportações do ano até julho.

INDÚSTRIA CALÇADISTA FAZ CAMPANHA 
SINCRONIZADA NAS REDES SOCIAIS PARA ESTIMULAR SETOR

 26 DE AGOSTO DE 2020
JORNAL DO COMÉRCIO | GERAL 

A indústria brasileira de calçados aguarda uma me-
lhora nas vendas nos mercados doméstico e interna-
cional nos últimos três meses deste ano. Em entre-
vista à reportagem da ANBA, o presidente executivo 
da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Haroldo Ferreira (foto acima), afirmou 
que há expectativa de um início de recuperação no 
quatro trimestre e que as indústrias estão recebendo 
pedidos do mercado externo. O setor foi fortemente 
afetado na pandemia de covid-19 e sofreu principal-
mente em função do fechamento das lojas físicas, o 
grande canal de vendas de calçados no Brasil e no 
mundo. Com a reabertura das lojas na maioria dos 
países, a perspectiva melhora. O cenário, porém, está 
longe do ideal. Níveis de vendas iguais aos de antes 
da pandemia são aguardados apenas no primeiro ou 
até segundo semestre de 2021.

CALÇADISTAS ESPERAM VENDAS MELHORES NO BRASIL E EXTERIOR
28 DE AGOSTO DE 2020 
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BRASIL-ÁRABE | GERAL  
 

A confirmação da prorrogação por dois meses do pro-
grama de suspensão de contratos de trabalho e de re-
dução de jornada e de salário feita nesta sextafeira pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, é comemorada 
por lideranças empresariais da região. O diretor da As-
sociação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI) de 
Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, Marco 
Kirsch, ressalta que a medida de prorrogar o progra-
ma ilustra a sensibilidade social e econômica do go-
verno. “É também uma prova de que podemos fazer 
uma enorme diferença nessas horas.” Já o presidente-
-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, frisa que 
é um alento. “Dará mais fôlego pra recuperação das 
empresas e dos postos de trabalho por elas gerados.” 
No início do mês, com o apoio dos deputados federais 
gaúchos Lucas Redecker, Marcel Van Hattem e Giovani 
Feltes, Kirsch e Ferreira defenderam a prorrogação da 
medida para o secretário especial da Previdência e Tra-
balho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.

REDUÇÃO DA JORNADA TERÁ MAIS 60 DIAS
22 DE AGOSTO DE 2020 
ABC DOMINGO | P. 24
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MOVIMENTO ‘UM SAPATO PELO BRASIL’ 
VALORIZA A INDÚSTRIA NACIONAL
Entre os dias 24 e 27 de agosto, cerca de 150 das principais marcas de calçados brasileiras trabalha-
ram nas suas redes sociais com o movimento  “Um Sapato pelo Brasil”. Inédita no Brasil, a iniciativa 
foi uma ação sincronizada das empresas, que buscou valorizar o calçado verde-amarelo, mostrando 
sua importância social e econômica. A campanha culminou em um desconto coletivo de até 20% na 
compra dos produtos das marcas participantes da campanha. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, conta que o movimento partiu de 
uma demanda das próprias marcas, que sentiram a necessidade de se engajarem em uma ação 
coletiva, com o objetivo de fortalecer a imagem para sociedade e mostrar importância do setor na 
geração de emprego. A partir daí foi criado um comitê de marketing com profissionais do setor e 
da Abicalçados para criar as diretrizes da iniciativa, que resultou no movimento “Um Sapato pelo 
Brasil”, uma ação organizada e sincronizada de valorização do produto nacional nas redes sociais. 
“Cada calçado produzido passa pelas mãos de cerca de 100 pessoas. No ano passado, 270 mil 
pessoas empregadas diretamente na atividade produziram 908 milhões de pares de calçados. O 
movimento foi criado para conscientizar a sociedade de que calçados verde-amarelos comprados 
significam emprego e renda para milhares de brasileiros”, ressalta o dirigente da entidade.

Uma das marcas que fez parte da campanha foi a Savelli, que produz calçados masculinos 
em Franca/SP. A gerente de Marketing da empresa, Priscila Amaral, destaca que a iniciativa mostrou 
como as marcas se apoiam nesses momentos, colocando a empatia em primeiro lugar e deixando 
a concorrência em segundo plano. “Foi um movimento fundamental para mostrar para a sociedade 
o tamanho do nosso setor, a nossa importância social”, diz. 

Do polo calçadista de calçados infantis de Birigui/SP, a Klin também foi ativa na campanha. 
A gestora de Marketing e Produto da empresa, Fabiana Zancan, comenta que o cenário desafiador 
imposto pela pandemia do novo coronavírus ensejou mudanças no comportamento das marcas, 
fortalecendo ainda mais a união setorial. “Encontramos na ação a possibilidade de conscientizar e 
o público brasileiro sobre a importância da indústria calçadista para a retomada, além de dar voz 
para o setor calçadista. Acreditamos que essa união será cada vez mais importante, mesmo após a 
esperada retomada econômica”, avalia. 
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CONHEÇA AS MARCAS QUE ADERIRAM AO MOVIMENTO:

Alme; Amaia; Amora84; Ana Cristina Calçados; Ana Flex; Andacco; Aniger; Arezzo & Co; Azaleia; 
Azille; Batatinha BTA; Bebecê; Bem Me Quer Calçados; Bibi; Bischo� Group; BKR Amorella; Blade 
Footwear; Boaonda®; Bota Brasil; Bottero; Bradok; Byara; Calçados Rubra; Caminar; Capodarte; 
Capricho Shoes; Carrano; Cecconello; Chiringuitas Ibiza; Clo^^; CNS+; Comfortflex; Conforto; 
Coratta; Cristofoli; CUP Store; Dakota; Democrata; Di Valentini; Dilly Sports; Diversão Calçados; 
Doctor Shoes Antista�a; Donna Carlotta; Dumond; Eléia Calçados; Esposende; Ferracini; Ferricelli 
Calçados; Fiever; Flib; Gaston; Giulia Domna Shoes; Grendene; Grendene Kids; Grupo Priority; 
Guilhermina; Invitto; Invoice Calçados; Ipadma; Jorge Bischo�; Juliana Amaral; Kids e Baby 
Shoes; Kidy; Kildare; Klin; La Femme; La Fitty; Lapa Shoes; Latittude; Linc Calçados; Loja Soares; 
Loucos&Santos; Luiza Barcelos; Lynd; Madero; Malu Super Comfort; Marjorie; Marluvas; Mary 
Jane; Massey; Mironneli; MITI Shoes; Mormaii Shoes; Mr. Bischo�; Mulher Sofisticada; Neorubber; 
Nossa Shoes; Olympikus; Opananken Antistress; Pampili; Paquetá Calçados; Paquetá Esportes; 
Pegada; Perky; Perlatto; Pesh; Petit Cheval; Piccadilly; Plugt; Quinta Valentina; Rafarillo; Rama-
rim; Redikal; Redmax; Renata Mello; Reserva Go; Sandro Moscoloni; Sapatoterapia; Savelli; 
Saygon e Syg; Sollu Calçados; Sound Kids; Sound Shoes; St. Louise; Star Universe; Starflex; 
Stéphanie Classic; Stepsgreen; Sticky Shoes; Street Star; Sugar Shoes; Suzana Santos; Takayama 
Atelier; Talkflex; Tenis GLK; TH Shoes; Tip Toey Joey; Tweenie; Umbro Brasil; Urbann Boards; 
Usaflex; Usthemp; Valentina Flats; Variettá; Vera Moreno Calçados; Verofatto; Vero Moc; Via Vip 
Calçados; Viccini; Vicenza; Vinci Shoes; Vulcabras; Wirth; WorldColors; Zagga; e Zatz. 

* Marcas inscritas no Movimento 

Renata Scholles, supervisora de Marketing da Calçados Pegada, produtora de calçados ca-
suais masculinos de Dois Irmãos/RS, avalia que a ação foi importante não somente neste momento 
de dificuldades. “As pessoas precisam ter essa consciência do impacto que o nosso consumo gera 
na economia do País, nos empregos que estão por trás de cada serviço e produto que contratamos 
ou compramos”, comenta. 

Para a gestora de Marketing da Malu, Giuliane Enzweiler, a pandemia do novo coronavírus 
mostrou a necessidade da união do setor calçadista, reforçando sua força social e econômica para a 
sociedade brasileira.  “Cada marca, sozinha, não teria a mesma força. Mas com a união de um setor 
inteiro estamos conseguindo mostrar que existem pessoas por trás de cada par de sapato produzi-
do”, avalia a gestora da fabricante de calçados femininos de Lindolfo Collor/RS. 

Além das marcas calçadistas, o movimento também contou com o apoio dos sindicatos 
industriais, entidades do setor, fornecedores e lojistas.
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INOVA-AÇÃO

Quais as oportunidades que a Indústria 4.0 pode trazer para sua empresa? Depois de 
aproximadamente cinco anos conversando com gestores de empresas de diversos se-
tores, percebi que existem dois padrões de comportamento frente a esta pergunta: os 
que não acreditam que o conceito se aplique a suas empresas e os que já estão plane-
jando ou engajados em vários projetos. Na maioria dos casos, os gestores do primeiro 
grupo são pessoas que ainda não se deram o tempo para estudar sobre o assunto. A 
Indústria 4.0 traz um sem fim de oportunidades para todo tipo de empresas, basta olhar 
o conceito através de uma lente mais ampla. 

Após estudarmos a Indústria 4.0 de forma aprofundada, no NEO-UFRGS enten-
demos que este é na verdade um conceito formado por quatro pilares, que chamamos 
de “4 Smarts”: Smart Manufacturing, Smart Supply Chain, Smart Working e Smart Pro-
ducts. Primeiro, Smart Manufacturing é a famosa manufatura avançada, muitas vezes 
erroneamente tratada como um sinônimo da Indústria 4.0. Compreende o uso de tecno-
logias como Internet das coisas, big data e inteligência artificial no chão de fábrica, até o 
alcance de sistemas de manufatura ciberfísicos. Segundo, Smart Supply Chain refere-se 
à utilização de tecnologias para melhorar o fluxo ao longo da cadeia de suprimentos. 
Compreende desde a utilização de veículos autônomos, sistemas de rastreamento e 
inteligência artificial para otimizar o fluxo dentro de armazéns, até a digitalização e 
disponibilização de informações em tempo real para todos os atores da cadeia. Ter-
ceiro, Smart Working é a utilização de tecnologias para o aumento das capacidades 
das pessoas. Por um lado, a realidade virtual permite uma aprendizagem aprimorada 
de procedimentos, enquanto a realidade aumentada aumenta o local de trabalho com 
informações relevantes úteis para a execução de tarefas. Por outro lado, a inteligência 
artificial permite que gestores façam análises rápidas e eficientes de conjuntos de dados 
para apoiar a tomada de decisões em tempo real aplicada à manutenção preditiva ou ao 
planejamento da produção. Finalmente, Smart Products é a inserção de inteligência nos 
produtos através da Internet das coisas. Esta tecnologia permite ao fabricante expandir 
seu modelo de negócio através da entrega de serviços que agreguem valor ao cliente, 
baseados nos dados coletados ao longo do ciclo de vida, como ser assistência e moni-
toramento remoto ou inclusive a oferta de serviços de consultoria data-driven para um 
melhor aproveitamento dos produtos. 

Com tantas aplicações das tecnologias da Indústria 4.0 é difícil acreditar que 
nenhuma delas seja aplicável a sua empresa. Faça o seu dever de casa para alavancar 
a competividade de sua organização e analise seus processos com uma mente aberta 
em busca de oportunidades nos diferentes Smarts. A Indústria 4.0 não é mais o futuro, 
é o presente! 

“A INDÚSTRIA 4.0 NÃO É 
PARA MINHA EMPRESA”

Néstor Fabián Ayala, Dr.
Professor da UFRGS, Codiretor do Núcleo de Engenharia Organizacional (NEO-UFRGS) e 
Coordenador da Rede RS Indústria 4.0
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ABI NOTÍCIAS

Com o objetivo de criar uma solução viável e tecnológica de gestão financeira, a Abicalçados 
irá lançar, no próximo dia 10 de setembro, uma parceria inédita com a Blu - plataforma que, por 
meio da integração Indústria e Varejo, irá revolucionar a forma de se fazer negócios, com uma 
solução totalmente digital. Além de ser uma plataforma de pagamentos, com antecipação de 
recebíveis para o fornecedor, a Blu possui uma solução de Inteligência de Crédito Positivo, ex-
clusiva a associados da Abicalçados, na qual as empresas poderão consultar o crédito positivo 
futuro sobre potenciais clientes, trazendo maior segurança para a negociação. 

O serviço será lançado em webinar com a participação do presidente-executivo e da coor-
denadora de Promoção Comercial e de Relacionamento da Abicalçados, Haroldo Ferreira e Letícia 
Sperb Masselli, e do CEO e do diretor de negócios da Blu, Luís Marinho e Eduardo Genton. 

Ferreira adianta que a plataforma trará mais comodidade e segurança tanto para a in-
dústria, que poderá contar com informação de crédito positivo futuro de seus clientes - ou seja, 
pagamentos a receber -, quanto para o lojista, que poderá utilizar sua agenda de recebíveis sem 
custo de antecipação e garantir o compromisso acordado. “A crise provocada pelo novo coro-
navírus tem antecipado alguns movimentos, especialmente no que diz respeito à digitalização 
do mercado. Essa parceria vai ao encontro desse processo”, ressalta o dirigente. 

Geton destaca que a parceria possibilitará real possibilidade de ampliação das vendas, 
com redução do risco de crédito. “A segurança nas negociações se tornou ainda mais relevante 
neste período delicado que estamos vivendo”, avalia o diretor da Blu. 

Em oito anos de atuação, a Blu movimentou mais de R$ 4 bilhões em negociações, 
tendo cadastrados na plataforma mais de  2 mil fornecedores, 12 mil lojistas participando e 3 
mil representantes. 

ABICALÇADOS FIRMA PARCERIA COM PLATAFORMA 
DE SOLUÇÕES PARA GESTÃO FINANCEIRA

WEBINAR ABICALÇADOS + BLU

DATA: 10/09/2020

HORÁRIO: 16h30min

INSCRIÇÕES GRATUITAS: https://forms.gle/p9DwHXFhR7VHWQqX6

MAIS INFORMAÇÕES: relacionamento@abicalcados.com.br

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/p9DwHXFhR7VHWQqX6
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Publicada no último dia 24 de agosto no Diário Oficial da União, a ampliação em 60 dias dos 
prazos para a redução de jornada e suspensão de contratos, no âmbito do Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e da Renda, foi bem recebida pela Abicalçados, que vinha tra-
balhando pela medida com o apoio dos deputados federais Lucas Redecker, Marcel van Hattem 
e Giovani Feltes.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a medida traz um 
alento para a indústria calçadista, que perdeu mais de 42 mil postos somente no primeiro se-
mestre em função da pandemia do novo coronavírus. “Realizamos uma pesquisa com associa-
dos, que apontou que quase todas as empresas buscaram segurar os postos por meio da então 
MP 936 – transformada na Lei 14.020 –, que permitia a redução da jornada/salário e suspensão 
do contrato de trabalho. Certamente, se não fosse a medida o quadro de perda de postos se-
ria ainda mais dramático”, comenta o dirigente, ressaltando que a dilatação dos prazos dará 
mais fôlego para a recuperação das empresas e dos postos por elas gerados. “Os efeitos dessa 
pandemia ainda serão sentidos por alguns anos e precisamos de apoio do Poder Público para 
ultrapassar esse período”, conclui.

Entenda
A Lei 14.020/2020 permitiu que os prazos de redução proporcional de jornada de trabalho e 
salário, limitados em 90 dias, bem como da suspensão do contrato de trabalho, restritos a 60 
dias ambas, fossem prorrogados pelo Poder Executivo, o que fundamentou a edição do Decreto 
nº 10.422, de 13 de julho de 2020, com a prorrogação dos prazos ao limite de 120 dias em ambas 
modalidades. Porém, na avaliação da Abicalçados, essa dilatação não foi suficiente para a setor 
produtivo. Assim, as entidades, com o apoio dos deputados gaúchos listados acima, passaram 
a trabalhar com o intuito de sensibilizar o Governo Federal para a ampliação do prazo para até 
180 dias, pleito que foi atendido 

ABICALÇADOS COMEMORA AMPLIAÇÃO DE PRAZOS 
PARA REDUÇÃO DE JORNADA DURANTE A PANDEMIA
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CALÇADOS DO BRASIL É APRESENTADA ENTRE 
GIGANTES DO MARKETPLACE
A plataforma digital de conexão entre calçadistas e lojistas, a Calçados do Brasil – 
www.calcadosdobrasil.com.br –, foi destaque em evento sobre marketplace realizado no dia 13 
de agosto pelo Sebrae/SP. Além do site lançado pela Abicalçados em parceria com sindicatos 
industriais do setor, a iniciativa contou com apresentações sobre a presença digital das marcas, 
do próprio Sebrae, e dos gigantes do marketplace nacional Mercado Livre; Magalu e B2W – gestor 
das americanas.com; Submarino; e Shoptime.

A consultora do Sebrae/SP, Vanessa Helena de Oliveira, introduziu o encontro ressaltando 
o conceito de marketplace, “um shopping virtual”. Segundo ela, o modelo de negócios já vinha 
crescendo antes da pandemia do novo coronavírus, mas acabou sendo impulsionado em função 
das restrições ao varejo físico. Sobre o receio de empresas menores e que ainda não possuem  
presença digital, a consultora ressalta que “o mais importante é entrar nesse mercado”. “As em-
presas vão errar, mas nós – do Sebrae – estamos aqui para ajudar”, disse. Porém, segundo Vanes-
sa, para entrar na modalidade de negócios, algumas dicas devem ser levadas em consideração, 
especialmente com relação ao atendimento, já que o consumidor digital tem por característica ser 
“mimado”, pelo fato de ser extremamente exigente, especialmente quanto ao tempo de espera e 
de operação. Para ela, a empresa deve se adaptar em todos os pontos, não podem relegar o seg-
mento on-line a um segundo plano. “É uma nova unidade do seu negócio”, frisou.

Abrindo a apresentação de cases, Letícia Sperb Masselli e Paola Pontin, da unidade de 
Promoção Comercial da Abicalçados, apresentaram a plataforma digital Calçados do Brasil, que 
faz a conexão entre calçadistas e lojistas de todo o País, no formato de negócios conhecido como 
B2B – business to business. Com mais de 150 das principais marcas brasileiras de calçados, o site, 
em pouco mais de dois meses de funcionamento, já contabilizou mais de 22 mil visualizações de 
páginas. Por ser gratuito, a marca interessada na exposição deve ser associada à Abicalçados, 
enquanto o acesso ao lojista é liberado. “O site é intuitivo e busca auxiliar empresas, otimizando 
tempo e facilitando a conexão entre os elos interessados”, explica Letícia, acrescentando que a 
plataforma conta ainda com filtros para facilitar as buscas dos compradores.

Totalmente on-line, o evento foi realizado pelo Sebrae/SP e contou com o apoio do APL 
Calçados Femininos, Sindicalçados Jaú e Shopping Território do Calçado. 

Assista o conteúdo aqui.

ABI NOTÍCIAS

http://www.calcadosdobrasil.com.br
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UKW6qwbrr4NVjbgIlR22J-sukLoF0LIR
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SUSTENTABILIDADE

O assunto “sustentabilidade” sempre foi uma prioridade para Vulcabras Azaleia e evo-
luiu com os anos de atividade da companhia. Essa discussão dentro da empresa sempre 
permeou as áreas ambientais e econômicas, nunca se dissociando, portanto, da res-
ponsabilidade e apelos sociais. Essa visão 360 graus nos garantiu a certificação Ouro 
em nossa primeira participação no “Origem Sustentável”, programa de certificação em 
sustentabilidade desenvolvido pela Abicalçados, em conjunto com o Instituto By Brasil, 
Assintecal e Laboratório de Sustentabilidade da Universidade de São Paulo (Lassu).

A partir daí, intensificamos ainda mais nossas iniciativas. Como exemplo dessas 
ações, podemos citar o Sistema de Tratamento e Reúso de Efluentes, uma empreitada 
que envolveu muito planejamento, na qual desenvolvemos um projeto com capacida-
de diária de tratar 450 m2 de esgoto por dia. Esse sistema recepciona 100% do esgoto 
gerado dentro da matriz produtiva da empresa, que está localizada no município de 
Horizonte/CE. 

Em meados de 2016, iniciamos um movimento com o intuito de fomentar a 
economia circular e a política dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), com o objetivo 
de alinhar os conceitos da melhoria dos aspectos de sustentabilidade. Esse movimen-
to gerou o envolvimento de parcerias com outras empresas, onde boa parte dos re-
síduos gerados por nós passaram a ser direcionados para terceiros, que os reutilizam 
ou reciclam para outros fins, minimizando a geração e consequentemente a nossa 
“pegada” ambiental. 

Hoje, a empresa recicla desde materiais constantes nos produtos até embala-
gens plásticas utilizadas em processos indiretos e uniformes, fazendo com que tudo o 
que passa pelo processo da empresa (independentemente se for da área produtiva ou 
administrativa) tenha uma tratativa ideal antes da decisão de realizar a sua disposição 
final correta.

Recentemente, foi firmado um contrato de R$ 150 milhões com a Casa dos 
Ventos para fornecer energia eólica a todas as unidades produtivas da companhia por 
13 anos a partir de 2022, o que evitará a emissão de 27 mil toneladas de CO2 por ano, 
que equivale ao sequestro desse gás realizado por 165 mil árvores.

No âmbito social, o impacto de nossas iniciativas também é percebido. Nos 
municípios onde temos unidades, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) chega 
a ser quatro vezes superior à média nacional. Durante a pandemia da Covid-19, estu-
damos com muita profundidade o que poderia ser feito para apoiar os municípios do 
nosso entorno (27 municípios localizados no Ceará, na Bahia e no Rio Grande do Sul) e 
fornecemos aproximadamente 600 mil EPIs, que produzimos internamente para pro-
fissionais da Saúde.

Todas essas medidas que temos adotado durante anos nos ajudam a fortalecer 
esse pilar que a empresa olha com tanto cuidado, que consequentemente nos posi-
ciona como referência para a cadeia do nosso setor, mostrando que é possível obter 
resultados, alinhados ao desenvolvimento sustentável, desde que haja um programa 
sólido e moderno.

A CONSTRUÇÃO DO PILAR 
SUSTENTÁVEL DA VULCABRAS AZALEIA

Luiz Otávio Goi
Gerente de QSMS na Vulcabras Azaleia
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INSPIRAMAIS RECEBEU 
40 MIL VISITAS EM EDIÇÃO DIGITAL

Foram três dias com uma agenda repleta de negócios, informações, apresentação de produtos 
com soluções em design, sustentabilidade, inovação tecnologia. Após dez anos como referência 
para todo o elo da cadeia de moda e consumo nacional e América Latina, o Inspiramais - Salão de 
design de materiais para moda, realizou sua primeira edição em formato 100% digital. O projeto 
aconteceu de 25 a 27 de agosto com a missão de manter-se como responsável por impulsionar 
o processo criativo de toda a indústria de confecção, têxtil, calçadista, moveleiro, automotivo, 
acessórios e bijuterias – nacional e na América Latina –, unificando linguagem e metodologia para 
toda a cadeia produtiva. 

Segundo a organização, em três dias o Inspiramais recebeu mais de 40 mil visitas nos 
150 estandes virtuais, o que gerou três mil agendamentos de negócios com as empresas. Entre 
projetos, palestras e lançamento de produtos, ao todo foram 166 mil páginas visitadas. O evento 
foi marcado por estandes virtuais, apresentação de cartelas de cores, palestras, projetos de pes-
quisas e rodadas de negócios. “Foi um marco para toda a indústria e está sendo uma experiência 
incrível! Entrar virtualmente em um Salão de Design e Inovação e participar de um tour, conhecer 
as referências mundiais, centenas de lançamentos em inovação, sustentabilidade e design, proje-
tos inovadores, agendar rodadas de negócios nacionais e internacionais, assistir palestras, contato 
com diversas empresas. Não há fronteiras, nem distâncias. O mundo todo passou por aqui”, co-
memorou Ilse Guimaraes, superintendente da Assintecal.

Um dos destaques, entre os inúmeros projetos durante o evento, foi o Projeto Comprador, 
que proporcionou rodadas de negócios entre as empresas brasileiras de insumos e a indústrias 
nacionais e internacionais dos segmentos de moda e consumo. Ao todo foram realizadas 300 ro-
dadas de negócios internacionais, entre países como Argentina, Colômbia, Peru, Equador, México, 
Índia, Estados Unidos e Bolívia.

O Inspiramais foi promovido pela Assintecal, Abit, CICB, Abimóvel e Apex-Brasil, com o 
apoio  das principais entidades setoriais do país, entre elas a Abicalçados. 
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SETOR CALÇADISTA OPERA 
COM 52% DA CAPACIDADE
A crise provocada pelo novo coronavírus segue impactando o setor calçadista brasileiro, que 
terminou o mês de agosto operando com 52% de sua capacidade instalada. A afirmação foi feita 
no Análise de Cenários, evento realizado pela Abicalçados no último dia 20 de agosto. A segun-
da edição da iniciativa – que terá três edições neste ano – ocorreu no formato on-line e contou 
com apresentações do doutor em Economia Marcos Lélis e da coordenadora de Inteligência de 
Mercado da Abicalçados, Priscila Linck. 

O Análise de Cenários iniciou com uma apresentação do ambiente macroeconômico, 
impactado pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Lélis ressaltou que, apesar 
do arrefecimento da crise ao longo do segundo semestre, o PIB brasileiro deve fechar o ano com 
uma queda de 5,5%. No mundo, a queda média deve ser de 4,9%, revés puxado pelos Estados 
Unidos e Europa. Por outro lado, a China, que saiu antes da crise, deve ser o único país a crescer 
no ano da pandemia, na casa de 1%. 

Lélis destacou que, apesar da liquidez internacional, o Brasil tem afugentado investi-
mentos em função das constantes quedas na taxa de juros, hoje em 2% (Selic). “Mesmo com as 
quedas nas taxas, a atividade econômica não vem reagindo, devido às incertezas, e notamos o 
efeito colateral da fuga de capital, que vem pressionando o câmbio e aumentando os custos das 
empresas”, disse, ressaltando que até mesmo o FED (banco central norte-americano) alertou 
para a questão. 

Consumo
Para o economista, o Brasil atingiu o ápice do endividamento das famílias no período da pan-
demia. Hoje, mais de 67% delas estão endividadas e com o poder de consumo combalido. O 
auxílio emergencial, segundo Lélis, é importante neste momento de pandemia, mas fez com 
que muitas pessoas migrassem para fora da força de trabalho (mais de 10 milhões). Na parce-
la mais recente do auxílio emergencial, mais de 63 milhões de brasileiros foram beneficiados. 
“Precisamos pensar em como sair disso sem ter impacto significativo na atividade econômica”, 
comentou, ressaltando que o custo do auxílio chega a mais de R$ 50 bilhões mensais, inibindo 
novos investimentos públicos, fator fundamental para o crescimento sustentável da economia. 

O investimento privado, também fundamental para o desenvolvimento econômico do 
País, segue baixo, em função da queda brusca na demanda. “O setor calçadista sofre ainda mais 
pela dependência que tem do varejo interno”, frisou. O fato pode ser ilustrado com a utilização 
da capacidade instalada, que hoje está em 72% para a indústria em geral e em 52% para o setor 
calçadista. 

ABI NOTÍCIAS
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Projeções
Segundo Lélis, após a queda ao longo de 2020, o Brasil deve ter um incremento de 3,5% no PIB 
do próximo ano. Mesmo sendo uma boa notícia, segundo o economista, ainda não vai recuperar 
as perdas dos últimos anos. “Se isso acontecer – crescimento de 3,5% – vamos empatar com o 
PIB de 2014, de antes da crise de 2015”, projetou. 

Produção de calçados 
A segunda parte do evento contou apresentação focada no setor calçadista, que registrou uma 
queda de 36,2% na produção do primeiro semestre em relação a igual período de 2019. Segundo 
Priscila, o resultado foi impactado, especialmente, pelo ápice da crise, em abril, quando o setor 
registrou revés de 74%. “Existe uma expectativa de leve melhora no segundo semestre, com a 
abertura gradual do varejo, fazendo com que o ano feche com uma queda média na casa de 
29%”, informou Priscila, acrescentando que a queda corresponde a quase 300 milhões de pares, 
ou quatro meses de produção. “Seria como se o setor tivesse parado de produzir por quatro 
meses ao longo de 2020”, destacou, ressaltando que o setor voltará ao patamar produtivo de 
meados dos anos 2000.

Exportações devem cair 27% 
Além da queda da demanda doméstica, as exportações de calçados também devem impactar 
negativamente a atividade calçadista ao longo de 2020. Com queda de 24,9% em pares embar-
cados entre janeiro e julho, no comparativo com igual período do ano passado, as exportações 
devem fechar o ano com revés de 27%. “O principal impacto vem da perda no mercado norte-
-americano, principal destino das exportações brasileiras de calçados. No primeiro semestre, 
os Estados Unidos reduziram suas importações totais em 26,6%, ou mais de US$ 3,6 bilhões”, 
comentou. A queda nas importações originárias do Brasil foi 31,5%, mais de US$ 36 milhões. 

Segundo destino dos embarques brasileiros, a Argentina, embora indique uma pequena 
retomada, também diminuiu suas importações totais de calçados no primeiro semestre, em 21% 
(- US$ 37 milhões). A queda brasileira foi de 25,5% (- US$ 14,9 milhões) no mesmo período. 

Empregos
Fortemente impactado pela queda na demanda doméstica, o setor calçadista brasileiro perdeu 
44 mil postos de trabalho no primeiro semestre, 19% da força de trabalho. Segundo Priscila, a 
projeção é de perda de até 57 mil postos de trabalho no ano, 21% menos do que o nível regis-
trado em dezembro de 2019. “A MP 936, agora transformada em Lei, ajudou e vem ajudando 
o setor a segurar postos”, destacou. Segundo levantamento da Abicalçados, até julho 90% das 
empresas do setor utilizaram a medida em algum momento, tanto para redução da jornada 
como suspensão temporária do contrato de trabalho. 

Neste ano atípico, a Abicalçados irá promover três edições do Análise de Cenários, e não 
duas como de praxe. A próxima e última edição do ano acontece no dia 5 de novembro, também 
no formato digital. Mais informações em breve. 

ABI NOTÍCIAS
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A Abicalçados, em prol de representar os interesses da indústria calçadista, integrou a gover-
nança do Projeto Redução do Custo Brasil, que auxiliará a Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec-ME) a aprimorar o processo de 
análise, priorização, encaminhamento e acompanhamento de propostas para melhoria do am-
biente de negócios e da competitividade brasileira.

O escopo de trabalho reúne um portfólio de projetos de qualidade e o gerenciamento da 
implantação visa transformar ideias em soluções eficazes para a redução do Custo Brasil.

Custo Brasil composto por 12 Elementos em comparações com OCDE:
• Restrições em recuperações judiciais e encerramento das empresas;
• Excesso de interferência governamental em atividades econômicas; Excesso de subsídios; 

Proteção de mercados locais através de limitações à livre entrada de investimento estran-
geiro direto;

• Limitações nas capacidades de inovação;
• Limitada digitalização de serviços; Baixa efetividade dos serviços;
• Alta complexidade tributária; Carga tributária elevada para empresas; Cumulatividade de 

tributos nas exportações; Informalidade e sonegação;
• Limitações ao comércio de serviços 
• Alto custo para abrir um negócio; Longo prazo para formalizar um negócio;
• Limitada oferta de capital;  Elevado custo do crédito; Elevado risco-país;
• Limitações nas habilidades da força de trabalho; Encargos trabalhistas elevados; Alta judi-

cialização e risco trabalhista;
• Elevados custos e baixa qualidade logística; Imprecisão e baixa efetividade da regulação 

ambiental; Insuficiente infraestrutura de Telecom; Deficiência na rede de saneamento; Limi-
tações da infraestrutura de mobilidade urbana;

• Elevado preço da energia elétrica; Elevado preço do gás natural;
• Instabilidade e baixa eficácia da regulação; Baixa efetividade e agilidade da aplicação da lei.

Entorno institucional e macroeconômico:
• Funcionamento das instituições;
• Serviços públicos essenciais de qualidade;
• Equidade e Inclusão econômica;
• Baixa “pegada de carbono”;
• Estabilidade monetária;
• Equilíbrio Fiscal;
• Balanço de Pagamento equilibrado

Atuando para a redução do Custo Brasil:
• O cronograma do projeto visa uma construção em quatro etapas e uma conclusão média 

de oito meses, incluindo:
• Mapeamento e avaliação de propostas. Envio, mapeamento, classificação e avaliação de im-

pacto de projetos. 1. Em avaliação e desenvolvimento pelo Governo Federal 2. Em discussão 
no Congresso Nacional 3. Propostas do setor produtivo.

• Estruturação e acompanhamento do escritório de projetos. Estruturação do escritório de 
projetos e apoio assistido à equipe do Ministério da Economia.

• Desenvolvimento de projetos estratégicos. Construção de projetos estratégicos, a partir 
dos gaps identificados.

• Mobilização e advocacy. Construção de estratégia de advocacy e mobilização para defesa 
à agenda de redução do Custo Brasil.

PROJETO REDUÇÃO 
DO CUSTO BRASIL

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br
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BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE RODADAS ON-LINE 
COM COMPRADORES DA AMÉRICA LATINA

BRAZILIAN FOOTWEAR

Indo ao encontro das transformações nos modelos de negócios no chamado “novo normal”, o Bra-
zilian Footwear está promovendo as Rodadas de Negócios On-Line na América Latina, com com-
pradores da Colômbia, Chile e Peru. No total, vinte marcas brasileiras, apoiadas pelo programa de 
apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), participam da ação, que iniciou em agosto 
e segue até o final de setembro. 

No último dia 18 de agosto, a iniciativa teve start com um seminário preparatório, no qual as 
empresas participantes puderam conhecer melhor os mercados colombiano, chileno e peruano. O 
evento, realizado no ambiente digital, iniciou com a apresentação do chefe do Setor de Promoção 
Comercial da Embaixada Brasileira na Colômbia (Secom), Franklin Hover, que destacou o potencial 
do mercado colombiano. Segundo ele, o quarto maior PIB da América Latina traz oportunidades 
em uma economia aberta, com mais 100 zonas francas, e um governo que incentiva investimentos 
estrangeiros. Hover destacou, ainda, que no ano passado as exportações brasileiras de calçados para 
a Colômbia geraram US$ 38 milhões, 2,4% mais do que no ano anterior, e que hoje o Brasil é a quarta 
origem do calçado importado pelo País.

Complementando a apresentação sobre a Colômbia, a diretora comercial da rede de lojas 
Josh, Zina Maria Saldarriaga, destacou o crescimento do e-commerce naquele país, de mais de 300% 
somente durante a pandemia. “Por mais que o varejo tenha sentido os efeitos da pandemia, o setor de 
comércio digital cresceu muito no período”, comentou.

Peru
O chefe do Secom do Peru, Cauê Fanha, frisou o crescimento da classe média peruana, o que teve 
papel relevante no crescimento do mercado calçadista local nos anos recentes, estimado em 1,6%. Um 
dos principais fornecedores de calçados estrangeiros para o Peru, o Brasil exportou mais de US$ 36 
milhões para aquele país no ano passado, queda de 7,5% ante 2018. “Existe espaço para um cresci-
mento do mercado para o Brasil, pois existe um acordo comercial que extingue a cobrança de taxas 
de importações desde 2006”, disse.

Chile
Outro mercado relevante para o calçado brasileiro apresentado foi o Chile. Segundo a coordenado-
ra de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, em 2019, as exportações de calçados 
brasileiros para lá chegaram a US$ 37,4 milhões, 2,4% mais do que em 2018. “Também se destacam 
na pauta de exportações os produtos de maior valor agregado, de couro, que respondem por 75% 
do total gerado”, comentou. Assim como o ocorrido nos demais mercados, o varejo chileno viu o 
e-commerce crescer durante a pandemia, embora o principal canal de vendas de calçados perma-
neça sendo a loja física (97%).

Com as empresas preparadas, as primeiras rodadas digitais ocorreram por meio de 
matchmaking – reuniões pré-agendadas – entre marcas brasileiras e compradores colombianos entre 
os dias 24 e 28 de agosto. No total, foram 202 reuniões com 14 empresas locais. 

Na sequência, ocorrem as rodadas com compradores chilenos (08 a 11 de setembro) e perua-
nos (21 a 25 de setembro). Participam das rodadas as marcas Marina Mello, Ferrucci, Tresilas, Suzana 
Santos, Renata Mello, Azillê, Kildare, Medical Line, Parô do Brasil, Parô Cool, 365 Days, Vicenza, Zagga, 
Marluvas, Klin, Luiza Barcelos, Pé com Pé, GB Footwear, RDi e Top Boot. 
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BRAZILIAN FOOTWEAR

Em função da pandemia do novo coronavírus, a maior feira internacional para o calçado brasilei-
ro acontece com restrições neste ano. Entre os dias 20 a 23 de setembro, a italiana Micam Milano 
física terá nove marcas verde-amarelas apoiadas pelo Brazilian Footwear: Madeira Brasil, Verofatto, 
Cecconello, Carrano, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy e Cartago. A analista de Promoção Comercial 
da Abicalçados, Paola Pontin, explica que apenas marcas com representantes locais conseguiram 
confirmar a participação, tendo em vista as restrições para entrada de brasileiros na Europa. “Por 
outro lado, a feira oportunizou que as marcas possam participar da Micam Milano digital sem estar 
presentes na mostra física”, conta. A Micam Milano digital é apoiada pelo Brazilian Footwear e segue 
com inscrições abertas pelo e-mail paola@abicalcados.com.br. 

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 
acontece tanto no ambiente doméstico quanto internacional. Neste contexto, as mostras Micam 
Milano (Itália), Micam America’s (Estados Unidos), Coterie (Estados Unidos) e Children’s Club 
(Estados Unidos), apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa realizado pela Abicalçados em 
parceria com a Apex-Brasil, firmaram parceria com a plataforma NuOrder para ocorrerem no for-
mato 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 norte-americana reconhecida 
internacionalmente pela negociação de grandes volumes, entre os dias 15 de setembro e 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 proativa 
nos clientes de interesse, além de se beneficiar do serviço de matchmaking disponível no próprio 
site. A iniciativa terá, ainda, um serviço de analytics, podendo a empresa avaliar em tempo real os 
produtos de melhores performance para atualizar sua página e coleção de acordo com os interes-
ses dos compradores. A gestora de Projetos da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, ressalta que, 
nesta edição, o Brasil será o país-foco, com destaque especial em ações de promoção de imagem 
e um webinar sobre o potencial brasileiro como fornecedor de calçados. “No webinar — ainda sem 
data confirmada — traremos o tema do Brasil como alternativa para produção de calçados fora 
da Ásia”, adianta. 

Oportunidades
A Micam America’s e a Children’s Club iniciaram no último dia 1º de setembro, sendo a primeira 
com as marcas Opananken, Petite Jolie, Savelli, Guilhermina, Cocco Miami, Pegada, StepsGreen, 
Ortopé e Plugt, e a segunda com a participação da Klin. A Micam Milano e a Sourcing seguem com 
inscrições abertas pelo e-mail paola@abicalcados.com.br. Todas as feiras contam com subsídio de 
50% por parte do programa Brazilian Footwear. 

MICAM MILANO FÍSICA COM RESTRIÇÕES

FEIRAS INTERNACIONAIS APOSTAM EM 
PLATAFORMAS DIGITAIS
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A Abicalçados foi convidada para participar do webinar “Exportação e Panoramas Setoriais - In-
dústria de Calçados”, promovido no último dia 26 agosto em conjunto pelo Sebrae Nacional e CNI. 
Na oportunidade, a coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, 
apresentou o programa Brazilian Footwear, realizado pela entidade em conjunto com a Apex-Brasil 
desde o 2000. Letícia ressaltou que, em duas décadas de programa, os destinos do calçado brasilei-
ro no exterior passaram de 99 para mais de 150 países. “A diversificação de mercados é fundamental 
para diluição de riscos”, destacou. 

Desde que foi assinado, o programa, renovado a cada dois anos, promove as exportações 
brasileiras de calçados através da participação em feiras internacionais; Projeto Comprador, – que 
traz compradores internacionais para feiras e rodadas de negócios em polos calçadistas; Projeto 
Imagem – que traz jornalistas estrangeiros para divulgar o produto verde-amarelo, entre outras 
ações. “Temos projetos para empresas de todos os portes e maturidades exportadoras, desde as 
que estão iniciando a internacionalização até as que buscam incrementar e consolidar a presença 
no exterior”, comentou. 

O evento contou, ainda, com apresentações de Verônica Couto (Sebrae Nacional) e Geison 
Ferreira (Vicenza).

BRAZILIAN FOOTWEAR

PROGRAMA DE APOIO À EXPORTAÇÃO DE 
CALÇADOS É APRESENTADO
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS CAÍRAM 32,7% ATÉ AGOSTO
Impactadas pelas instabilidades no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos, 
as exportações de calçados registraram quedas de 32,7% em receita e 25,2% em volume entre 
janeiro e agosto na relação com igual período do ano passado. No total, foram embarcados 56,4 
milhões de pares, que geraram US$ 437,15 milhões. No recorte de agosto, foram exportados 7,27 
milhões de pares por US$ 57,9 milhões, quedas de 26,7% em volume e de 30% em receita na 
relação com o mesmo mês de 2019. 

Embora a queda dos embarques deva arrefecer nos últimos meses de 2020, o presiden-
te-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que o ano deve fechar com um revés na 
casa de 27% em relação a 2019. “A pandemia do novo coronavírus impactou profundamente o 
mercado internacional. Além de perdermos espaço em mercados importantes, caso dos Esta-
dos Unidos, tivemos uma recuperação mais rápida da China, que inflou a concorrência interna-
cional”, explica o dirigente. 

Destinos
Entre janeiro e agosto, o principal destino do calçado exportado pelo Brasil foi os Estados Uni-
dos. No período, os norte-americanos importaram 5,88 milhões de pares, que geraram US$ 
95,26 milhões, quedas tanto em volume (-26,8%) quanto em receita (-30,8%) em relação ao 
período correspondente do ano passado. 

O segundo destino dos oito meses foi a Argentina, para onde foram embarcados 4,2 milhões 
de pares que geraram US$ 43,33 milhões, quedas de 27,7% e 33,8%, respectivamente, ante 2019. 

Já o terceiro destino do ano foi a França. Nos oito meses, os franceses importaram 4,28 
milhões de pares, que geraram US$ 38,28 milhões, quedas tanto em volume (-13,2%) quanto em 
receita (-3,5%) na relação com igual período do ano passado. 

Importações
No período, as importações de calçados caíram menos do que as exportações, piorando a ba-
lança comercial brasileira do setor em 31,7%, ou em US$ 16 milhões somente em agosto. 

Nos oito meses, entraram no Brasil 16 milhões de pares de calçados por US$ 213 milhões, 
quedas de 18,3% em volume e de 13,7% em receita na relação com igual período do ano passado. 
As principais origens seguem sendo os países asiáticos Vietnã, Indonésia e China, que respon-
dem por mais de 86% das importações totais. 

Em partes de calçados - cabedais, saltos, solas, palmilhas etc - , as importações dos oito 
meses somaram US$ 13,44 milhões, 34,8% menos do que no mesmo ínterim 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 - AGO 2019: US$ 649,8 milhões JAN - AGO 2020: US$  437,1 milhões VARIAÇÃO:  -32,7%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - AGO 2019: US$ 300,9 milhões 
JAN - AGO 2020: US$ 196,4 milhões

VARIAÇÃO:  -34,7%

JAN - AGO 2019: US$ 160,8 milhões 
JAN - AGO 2020: US$ 108,2 milhões 

VARIAÇÃO:  -32,7%

JAN - AGO 2019: US$ 67,9 milhões 
JAN - AGO 2020: US$ 44,6 milhões 

VARIAÇÃO:  -34,2%

TOTAL

JAN - AGO 2019: US$ 246,7 milhões JAN - AGO 2020: US$ 213 milhões VARIAÇÃO:  -13,7%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - AGO 2019: US$ 122 milhões 
JAN - AGO 2020: US$ 123,2 milhões 

VARIAÇÃO:  1%

JAN - AGO 2019: US$ 48,3 milhões 
JAN - AGO 2020: US$ 35,2 milhões 

VARIAÇÃO:  -27,1%

JAN - AGO 2019: US$ 32,2 milhões 
JAN - AGO 2020: US$ 25,1 milhões 

VARIAÇÃO:  -22,2%

Confira todas as tabelas aqui

https://drive.google.com/file/d/0Bwij5ZDRk_9Rd29INVpaQk44T1U/view
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NOTAS RÁPIDAS

FIMEC ESTÁ CONFIRMADA ENTRE 
9 E 11 DE MARÇO DE 2021
A 45ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, 
Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtu-
mes) já tem data para acontecer: dias 9, 10 e 11 de março de 2021, 
das 13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS. 

Da produção à logística, a Fimec apresenta novidades em couros 
e peles, produtos químicos, componentes, máquinas, tecnologia e 
inovação para todo o setor calçadista. Além de negócios, a feira 
oferecerá diversas atrações, como o Fórum Fimec, que já está con-
firmado para acontecer no segundo dia de evento, reunindo deba-
tedores e público em análises sobre Moda, Tecnologia e Negócios 
para a indústria calçadista. Outra tradicional atração já confirmada é 
a Fábrica Conceito, espaço que mostra a produção de calçados em 
tempo real, com o objetivo de apresentar ao visitante a aplicabilida-
de dos processos tecnológicos e produtos expostos no evento.  Já 
o Estúdio Fimec, espaço dedicado a pensar o futuro da moda, do 
desenvolvimento de produtos e do consumo, também estará pre-
sente em 2021. O estúdio abordará a sustentabilidade a partir dos 
três pilares que compõe o conceito: social, econômico e ambiental. 

PRODUÇÃO DE CALÇADOS 
CAIU 36,3% ATÉ JULHO
Fortemente impactada pela pandemia do novo coronavírus, espe-
cialmente no mercado doméstico, que responde por mais de 85% 
das vendas do setor calçadista a Indústria viu a produção despen-
car 36,3% entre janeiro e julho, no comparativo com igual período 
do ano passado. O índice negativo reflete a queda de 44,5% no 
varejo de calçados no primeiro semestre, segundo a Abicalçados. 
Sem novos pedidos, o nível de emprego na atividade também foi 
afetado. Até julho, o setor somou a perda de mais de 42 mil postos 
de trabalho, ou quase 19% da sua força de trabalho total. Por outro 
lado, a Abicalçados ressalta que existe um processo de recuperação 
gradual, que deve arrefecer a queda nos últimos meses de 2020. 
Para o ano, a entidade projeta uma queda de 29% na produção de 
calçados.


