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Não é novidade que o setor calçadista, assim como tantos outros, foi fortemente afetado pela 
pandemia do novo coronavírus. Extremamente dependente do mercado interno, já que mais de 
85% da nossa produção (de 908 milhões de pares em 2019) é comercializada no ambiente do-
méstico, sofremos por conta das restrições ao varejo físico, especialmente em grandes centros co-
merciais, caso de São Paulo, que responde por mais de 40% do total de calçados comercializados. 
Dados do IBGE apontam que, de janeiro a agosto, as vendas do setor no varejo doméstico caíram 
mais de 33% no comparativo com igual período do ano passado. O revés teve impacto direto na 
produção da atividade (-34% no mesmo período) e, consequentemente, no emprego. Conforme 
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), perdemos mais de 36 mil postos de trabalho entre 
janeiro e agosto, quase 14% da nossa força total de trabalho (270 mil ao final do ano passado).

As exportações de calçados, em função das restrições do comércio nos outros países e da 
concorrência voraz dos calçadistas chineses – que se recuperaram antes dos demais mercados 
–, caíram mais de 24% (em volume) entre janeiro e setembro no comparativo com igual ínterim 
do ano passado. Por outro lado, este ano difícil – como todos os anos difíceis da nossa história – 
também tem sido a oportunidade de reinvenção do setor calçadista. Antes da pandemia do novo 
coronavírus impactar as nossas vidas de uma forma brutal já existia uma processo de digitalização 
do mercado, que agora foi potencializado. Neste período de restrições, muitos brasileiros des-
cobriram o comércio eletrônico, as lives, as rodadas de negócios virtuais e o home office. Diante 
deste contexto, do chamado “novo normal”, a Abicalçados e parceiros passaram a trabalhar em 
plataformas de negócios digitais, caso da Calçados do Brasil (www.calcadosdobrasil.com.br), que 
conecta calçadistas e lojistas brasileiros em um ambiente totalmente virtual e seguro; a Brasil 
Fashion Now (www.blancfashion.com) e a BrazilianFootwear.com (www.brazilianfootwear.com), 
que fazem o mesmo com milhares de compradores internacionais.

Neste período, ganharam força também as feiras digitais, caso da Micam Milano (Itália) e 
America’s (Estados Unidos), a Children´s Club (Estados Unidos) e a Sourcing (Estados Unidos), 
que estão ocorrendo entre os meses de setembro e dezembro e tão logo terminarem terão seus 
resultados divulgados. Como bem coloca o ditado popular, “mares calmos não fazem bons mari-
nheiros”. Tenho a convicção de que sairemos desta crise marinheiros muito melhores e preparados 
para enfrentar os mares mais turbulentos deste novo mundo.
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ABI NA MÍDIA

Presidente Jair Bolsonaro vetou prorrogação até 
2021 da desoneração da folha de pagamentos de 
mais de 6 milhões de trabalhadores. Congresso 
pode rejeitar o veto e resgatar medida. Sonora 
com presidente-executivo da Abicalçados Haroldo 
Ferreira

Assista na íntegra aqui

LÍDERES PARTIDÁRIOS QUEREM DERRUBAR VETO À 
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

07 DE SETEMBRO DE 2020
REDE GLOBO  | JORNAL NACIONAL 

Entrevista com coordenadora de Inteligência de 
Mercado - Abicalçados, Priscila Linck;

Assista na íntegra aqui

Pesquisas do IBGE reforçam expectativa de retoma-
da da economia após tombo de 9,7% no PIB causa-
do pela Covid-19.  Os dados setoriais divulgados pelo 
IBGE indicam que o Brasil iniciou o terceiro trimestre 
em ritmo de retomada da economia, que despencou 
9,7% no segundo trimestre. O cenário melhorou a 
confiança da indústria e já se traduz em recontra-
tação no setor de pessoal demitido no pico da cri-
se.  [...] Com o fechamento de 25% da capacidade 
produtiva neste ano, a Abicalçados diz não esperar 
recuperar tão cedo o nível de produção anterior à 
crise. “A gente sai deste ano menor do que entrou”, 
disse o presidente da entidade, Haroldo Ferreira. 

CRISE: EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS CAÍRAM 32,7%

INDÚSTRIA VOLTA A CONTRATAR NO TERCEIRO TRIMESTRE

08 DE SETEMBRO DE 2020 
RECORD |  RIO GRANDE RECORD 

12 DE SETEMBRO DE 2020
FOLHA DE S. PAULO | GERAL 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=644d388a0b93.8968625.15142756&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=95fbcf40cfa3.8971628.15147590&rn=1


5

OUTUBRO 2020

ABI NA MÍDIA

A Vulcabras Azaleia anunciou ontem a compra dos 
direitos de fabricação e comercialização da marca de 
roupas e calçados esportivos Mizuno no Brasil, que 
era operada pela Alpargatas. O negócio, antecipado 
pela colunista do GLOBO Lauro Jardim, é avaliado 
em R$ 200 milhões, de acordo com comunicado das 
duas empresas. A compra não envolve as fábricas que 
a Alpargatas utiliza atualmente para a fabricação dos 
produtos da Mizuno. A marca japonesa, especializa-
da em calçados de corrida, está no Brasil há mais de 
20 anos.  MAIOR EFICIÊNCIA | De acordo com a As-
sociação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), o subsetor de esportivos é mais intensivo 
em mão de obra que a média do segmento, devido à 
maior complexidade dos produtos que são desenvol-
vidos e fabricados. Para Haroldo Ferreira, presidente 
executivo da Abicalçados, a Vulcabras Azaleia já tem 
expertise no desenvolvimento e na fabricação de tê-
nis esportivos e poderá ter ganhos de eficiência na 
produção dos calçados da marca Mizuno.

MIZUNO TROCA DE MÃOS E PASSA A SER NEGOCIADA NO PAÍS PELA VULCABRAS
22 DE SETEMBRO DE 2020
O GLOBO | ECONOMIA  

Não é novidade que o setor calçadista, assim como 
tantos outros, foi fortemente afetado pela pandemia 
do novo coronavírus. Extremamente dependente do 
mercado interno, já que mais de 85% da nossa produ-
ção (de 908 milhões de pares em 2019) é comerciali-
zada no ambiente doméstico, sofremos por conta das 
restrições do varejo físico, especialmente em grandes 
centros comerciais, caso de São Paulo, que responde 
por mais de 40% do total de calçados comercializados. 
Dados do IBGE apontam que, de janeiro a julho, das 
vendas do setor no varejo doméstico caíram mais de 
37% no comparativo com igual período do ano passa-
do. O revés teve impacto direto na produção da ativi-
dade (-36,7% no mesmo período) e, consequentemen-
te, no emprego. Conforme o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), perdemos mais de 43 mil postos de 
trabalho entre janeiro e julho, quase 16% da nossa força 
total de trabalho (270 mil ao final do ano passado).

PANDEMIA E A REINVENÇÃO DO SETOR CALÇADISTA
24 DE SETEMBRO DE 2020 
 JORNAL DO COMÉRCIO GERAL  
 

Editor: Roberto Brenol Andrade
opiniao@jornaldocomercio.com.br

4 Jornal do Comércio | Porto Alegre

opinião
Quinta-feira, 24 de setembro de 2020

 ⁄ PALAVRA DO LEITOR  ⁄ ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, 
podendo ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2300 caracteres, com espa-
ço. Os artigos e cartas publicados com assinatura neste jornal são de respon-
sabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, 
dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de esti-
mular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.  

Excelente a reporta-
gem A Casa de Quintana 
(edição de 22/09/2020, do 
Jornal do Comércio). É a 
valorização do edifício do 
antigo Hotel Majestic, uma 
referência em Porto Alegre 
por décadas, além de lem-
brar do grande poeta Ma-
rio Quintana que morou ali 
por anos. Temos que relem-
brar pessoas, fatos e a his-
tória urbanística de Porto 
Alegre, onde há até o gru-
po Casarões no aplicativo 
WhatsApp. Parabéns! (Gi-
selda Aparecida de Freitas, 
Porto Alegre)

Clima
Que bom que a primavera chegou. O inverno é bom, como 

todas as estações, mas suportar o frio por aqui no Rio Grande do 
Sul é um problema. Agora ficaremos com dias claros, bonitos, 
ensolarados, e à espera do verão. Até lá, que a Covid-19 tenha 
desaparecido. (Graziella Lopes)

Testes
Não entendo por qual motivo não há testes gratuitos para 

saber se as pessoas estão com Covid-19 ou não. Com testagem 
em massa, seria possível identificar bem melhor a pandemia em 
Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Mas pagar quase  
R$ 200,00 por um teste não é para qualquer um, conforme o 
preço que é cobrado em muitos locais. (Walther Monteiro Car-
bajal, Porto Alegre)

Poderes do Estado
Os homens públicos do Rio Grande do Sul parecem não re-

presentarem o povo no que diz respeito a sua vontade e sen-
timento. Enquanto centenas de empresas estão fechando, per-
dendo patrimônio familiar construído por décadas, as castas 
superiores insistem na ostentação e na megalomania sustenta-
das por um Estado falido. Nenhum dos Três Poderes teve a dig-
nidade de reduzir seus orçamentos. Nem mesmo em respeito ao 
povo. É a lei, dizem do alto da sua arrogância. Pois mude-se a 
lei! O estado de calamidade o exige. Urge apresentar um plano 
de médio e longo prazos, austero e comprometido com a recu-
peração das finanças, o que implica na redução drástica das 
despesas de toda a ordem, abrangendo todos os Poderes. (Élio 
Spielmann, Teutônia/RS)

ONU e o Brasil 
Foi bem o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ao falar na 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em Nova Iorque, de maneira virtual, por conta da pandemia 
do novo coronavírus (Jornal do Comércio, página 16, edição de 
23/09/2020). Também, penso eu e, comigo, milhões de brasilei-
ros, que há muita crítica sobre a Amazônia por parte de euro-
peus com interesses comerciais contra o agronegócio brasileiro. 
(Flávio de Simões, Porto Alegre)

Pandemia e a reinvenção do setor calçadista

Mínimo regional, aprovação já!

Não é novidade que o setor calçadista, assim 
como tantos outros, foi fortemente afetado pela 
pandemia do novo coronavírus. Extremamente 
dependente do mercado interno, já que mais de 
85% da nossa produção (de 908 milhões de pares 
em 2019) é comercializada no ambiente domésti-
co, sofremos por conta das restrições do varejo 
físico, especialmente em grandes centros comer-
ciais, caso de São Paulo, que responde por mais 
de 40% do total de calçados comercializados. Da-
dos do IBGE apontam que, de janeiro a julho, das 
vendas do setor no varejo doméstico caíram mais 
de 37% no comparativo com igual período do ano 
passado. O revés teve impacto direto na produção 
da atividade (-36,7% no mesmo período) e, conse-
quentemente, no emprego. Conforme o Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), perdemos mais de 
43 mil postos de trabalho entre janeiro e julho, 
quase 16% da nossa força total de trabalho (270 
mil ao final do ano passado).

As exportações de calçados, em função das 
restrições do comércio nos outros países e da 
concorrência voraz dos calçadistas chineses – 
que se recuperaram antes dos demais mercados 
-, caíram mais de 25% (em volume) entre janei-
ro e agosto no comparativo com igual ínterim do 
ano passado.

Por outro lado, este ano difícil – como todos os 
anos difíceis da nossa história – também tem sido 
a oportunidade de reinvenção do setor calçadista. 
Antes da pandemia do coronavírus impactar as 
nossas vidas de uma forma brutal já existia um 

processo de digitalização do mercado, que agora 
foi potencializado.

Neste período de restrições, muitos brasilei-
ros descobriram o comércio eletrônico, as lives, 
as rodadas de negócios virtuais e o home office. 
Diante deste contexto, do chamado “novo nor-
mal”, a Abicalçados e parceiros passaram a tra-
balhar em plataformas de negócios digitais, caso 
da Calçados do Brasil, que conecta calçadistas 
e lojistas brasileiros 
em um ambiente to-
talmente virtual e se-
guro; a Brasil Fashion 
Now e a Brazilian 
Footwear.com, que fa-
zem o mesmo com mi-
lhares de comprado-
res internacionais.

Neste período, ga-
nharam força também 
as feiras digitais, caso 
da Micam Milano (Itá-
lia) e America’s (Estados Unidos), a Children’s 
Club (Estados Unidos) e a Sourcing (Estados Uni-
dos), que estão ocorrendo entre os meses de se-
tembro e dezembro e tão logo terminarem terão 
seus resultados divulgados.

Como bem coloca o ditado popular, “mares 
calmos não fazem bons marinheiros”. Tenho a 
convicção de que sairemos desta crise marinhei-
ros muito melhores e preparados para enfrentar 
os mares mais turbulentos deste novo mundo.

Presidente-executivo da Abicalçados

O salário-mínimo regional foi criado em 2001, 
valendo 1,30 salário-mínimo. Com o aumento pro-
posto de 4,5% vai para R$ 1.292,82, reduzido a 
1,24 SM. O mínimo regional beneficia 1,3 milhão 
de trabalhadores gaúchos, os que menos ganham 
e mais precisam. São mais de 330 mil domésticos, 

mais de 250 mil assa-
lariados rurais, comer-
ciários e outras catego-
rias, tornando-se um 
importante instrumen-
to de distribuição de 
renda e de fomento da 
atividade econômica e 
do comércio.

Dada a conjuntura 
econômica, as centrais 
abriram mão do pedi-
do de reajuste de 8,12% 

e passaram a apoiar o projeto oriundo do governo 
Eduardo Leite (PSDB), mesmo sabendo de sua in-
suficiência. O PL 35/2020, propõem um reajuste de 
4,5%, menor do que o concedido ao salário-míni-
mo nacional, de 4,7%. E bem menores dos conce-
didos aos pisos em Santa Catarina, 4,96%, e Para-
ná, 5,86%. Cabe registrar que o reajuste proposto é 
muito inferior ao aumento da Cesta Básica calcula-

do pelo Dieese de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, 
que foi de 13,89% (R$ 517,51), percentual três vezes 
superior ao que está sendo concedido ao salário-
-mínimo regional, de 4,5%.

Se estamos vivendo uma crise, ela está atin-
gindo a todos e com mais intensidade os mais po-
bres, os que menos ganham e vivem numa situa-
ção mais precária. Arrochar ainda mais a vida 
dessas pessoas não pode ser o papel dos deputados 
estaduais, que devem se guiar pela busca da justi-
ça e do equilíbrio social.

O reajuste de 4,5% representa R$ 55,00, en-
quanto o fim da desoneração dos produtos da ces-
ta básica, proposta que tramitou na Assembleia 
mas foi retirada, representaria um aumento de  
R$ 80,00 na cesta básica que esses trabalhadores 
teriam que adquirir.

Tendo em vista minimizar os prejuízos já es-
tabelecidos, é fundamental que os deputados es-
taduais aprovem em regime de urgência o PL 
35/2020, encaminhado pelo governo do Estado. 
Mesmo sabendo que ele está repondo apenas 1/3 
das perdas provocadas pelos sucessivos reajustes 
na cesta básica em 2019.

Presidente da Federação dos 
Empregados no Comércio de Bens e 

Serviços do RS e Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil/RS

Casa de Mario Quintana 
Haroldo Ferreira

Guiomar Vidor
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Editora: Caroline Zatt da Silva
cultura@jornaldocomercio.com.br

O apartamento 217 
do antigo Hotel Majes-
tic continua quase do 
mesmo jeito. Lá den-
tro, é como se o lugar 
nunca tivesse fechado 
as portas: os móveis de 
meio século atrás se-
guem alinhados, a de-
coração é discreta, mas 
elegante, e a escrivani-
nha apresenta a bagun-
ça criativa dos lugares usados 
com frequência. 

É quase como se Mario 
Quintana estivesse prestes a 
voltar de um dos seus passeios, 
para trabalhar em cima de ver-
sos, jornais e textos esperan-
do tradução.

A peça, restaurada e preser-
vada, é um dos elementos da 
Casa de Cultura Mario Quinta-
na (CCMQ) que lembram o poeta 

que emprestou nome e 
alma ao espaço. Apro-
veitando a calmaria 
forçada dos dias de 
pandemia, alguns ob-
jetos e documentos fo-
ram levados ao hall de 
entrada para o quarto, 
antes vazio. 

A ideia, segundo o 
diretor da CCMQ, Die-
go Groisman, é que a 
presença do autor fi-
que mais visível no 
prédio que foi, durante 

mais de uma década, o seu lar. 
“Quando a Casa reabrir, quero 
organizar pelo menos um dia da 
semana para visitas guiadas ao 
quarto”, projeta.

Quando Quintana chegou, 
em 1968, o Majestic já vivia fran-
ca decadência. Os dias em que 
grã-finos faziam fila para assi-
nar a entrada no badalado hotel 
já tinham ficado para trás: ago-
ra, os hóspedes eram caixeiros-

A Casa do 
Quintana

DULCE HELFER/DIVULGAÇÃO/JC

Fio condutor da história da CCMQ, poeta foi morador do Majestic e, depois, homenageado com o nome

Igor Natusch
igor@jornaldocomercio.com.br

-viajantes, viúvos, solteirões e 
boêmios que faziam o pernoite 
depois da farra nos inferninhos. 
As famílias abastadas se muda-
ram para bairros mais distantes, 
e o Centro ganhou ares de lugar 
decadente e perigoso, em espe-
cial à noite.

O Hotel Majestic era a ima-

gem dessa transformação. No fi-
nal dos anos 1960, a maioria dos 
quartos nem abriam mais.

 O próprio Quintana pas-
sava por dificuldades, em es-
pecial com a bebida. Durante 
anos, o poeta associado aos ca-
fés do Centro frequentou, talvez 
com ainda mais assiduidade, os 

bares da Andradas e das esqui-
nas próximas. 

“Nem tudo eram boas lem-
branças”, diz a fotógrafa Dulce 
Helfer, amiga de Quintana du-
rante muitos anos. “Algumas 
histórias que ele contava (sobre 
o Majestic) eram bonitas. Ou-
tras, nem tanto”, completa.

Um poeta que amou a cidade, e foi amado de volta
Mario Quintana deixou o 

Majestic em 1980. Não foi uma 
despedida das mais poéticas: de-
sempregado e sem dinheiro para 
pagar as diárias, acabou sendo 
despejado do local. A saída do 

poeta-passarinho coincidiu com 
o fim da linha para o próprio ho-
tel: à venda durante quase toda 
a década anterior, a estrutura de-
gradada espantava os interessa-
dos, e cogitou-se botar o prédio 

abaixo, antes que o Banrisul in-
terviesse e comprasse o imóvel.

Com a ajuda do ex-jogador 
e treinador de futebol Paulo Ro-
berto Falcão, Quintana mudou-se 
então para o Hotel Royal, locali-

zado na Marechal Floriano. A úl-
tima casa do poeta (de 1989 até 
sua morte, em 1994) também foi 
um hotel: o Porto Alegre Residen-
ce, na André da Rocha, esquina 
com Borges de Medeiros. Con-
ta-se que, quando conheceu a 
peça, Quintana ficou faceiro com 
a pequena cozinha, ausente em 
seus quartos anteriores.

Na época, a vida do poeta 
era mais suave e animada. San-
dra Ritzel, amiga de Quintana e 
que virou quase uma filha adoti-
va, recorda de passeios em com-
panhia de amigos como Sergio 
Faraco e Armindo Trevisan, e do 
carinho constante que ele rece-
bia no dia a dia.

“As pessoas perguntavam ‘o 
senhor é o poeta Mario Quinta-
na?’ E ele respondia: ‘às vezes’”, 
conta ela, rindo. “Uma vez fomos 
ao Parcão e, na volta, não conse-
guíamos táxi. Uma menina, de 
uns dez anos, viu que ele estava 
zangado e perguntou ‘o senhor 
está bem, poeta?’ Ela foi até a 24 
de Outubro, pegou um táxi lá, 
parou onde a gente estava e disse 
‘olha o seu táxi, poeta, pode su-
bir’. Ele ficou todo emocionado.”

O reconhecimento carinho-
so vindo das ruas cristalizou-se 

no prédio que hoje marca a pai-
sagem do Centro Histórico. “Ele 
sempre dizia que queria estar 
vivo para a inauguração”, recor-
da Sandra. “(O dia da abertura 
da CCMQ) foi muito bonito. A 
preocupação dele era como en-
trar, porque a Travessa (dos Cata-
ventos) estava lotada, não tinha 
espaço para andar. E as pessoas, 
quando viam que era ele, sor-
riam e abriam caminho para que 
ele passasse. Foi uma cena lin-
da”, emociona-se.

A chance de ver como a casa 
tinha ficado por dentro veio al-
guns dias depois. “Na segunda-
-feira seguinte (à inauguração, 
que aconteceu em uma terça-fei-
ra), eu e a Elena (Quintana, so-
brinha-neta do poeta) levamos 
o Mario até lá, para conhecer a 
Casa sem ninguém”, relembra 
Dulce Helfer. “Colocamos ele em 
uma cadeira de rodas - não que 
ele não pudesse caminhar, mas a 
Casa era muito grande. Ele ficou 
muito, muito feliz. Aquilo foi um 
orgulho eterno para ele.”

Amanhã: após anos de incerteza, 
o Majestic vira Casa de Cultura – e 
dá novo gás ao cenário cultural da 
CapitalQuarto onde Quintana morava está mobiliado, à espera de visitantes, no prédio do antigo hotel

LUIZA PRADO/JC

Sofremos por 
conta das 

restrições do 
varejo físico, 

especialmente em 
grandes centros

Leia o artigo “O reitor é escolha do povo”, de Cláudio Preza, em www.jornaldocomercio.com

Se estamos 
vivendo uma 
crise, ela está 
atingindo com 
mais intensidade 
os mais pobres

O setor calçadista, tradicional e importante para a 
economia brasileira, que gera diretamente mais de 
270 mil postos de trabalho e produz mais de 900 mi-
lhões de pares de calçados anualmente (4º maior do 
planeta) promoveu, nos últimos dias de agosto, o mo-
vimento Um Sapato Pelo Brasil. No período, 150 das 
principais marcas brasileiras de calçados realizaram 
ações sincronizadas nas redes sociais com o objeti-
vo de conscientizar a sociedade sobre a importância 
do setor para o País, e sobretudo da importância de 
se consumir calçados produzidos no Brasil, que sig-
nificam emprego, renda e desenvolvimento. “A cam-
panha foi um sucesso, uniu concorrentes em prol de 
uma mesma causa, com um alcance de mais de 3,5 
milhões de usuários na redes sociais. Os feedbacks 
foram muito positivos e acredito que tenha sido plan-
tada uma semente importante neste momento histó-
rico: a união”, avalia a coordenadora de Promoção de 
Imagem da Abicalçados, Alice Rodrigues.

UM SAPATO PELO BRASIL RESGATOU IMPORTÂNCIA DO PRODUTO NACIONAL
17 DE SETEMBRO DE 2020 
 EXCLUSIVO | GERAL  
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UM SAPATO PELO BRASIL RESGATOU IMPORTÂNCIA 
SOCIAL E ECONÔMICA DO PRODUTO NACIONAL
O setor calçadista, tradicional e importante para a economia brasileira, que gera diretamente mais 
de 270 mil postos de trabalho e produz mais de 900 milhões de pares de calçados anualmente (4º 
maior do planeta) promoveu, nos últimos dias de agosto, o movimento Um Sapato Pelo Brasil. No 
período, 150 das principais marcas brasileiras de calçados realizaram ações sincronizadas nas redes 
sociais com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do setor para o País, e 
sobretudo da importância de se consumir calçados produzidos no Brasil, que significam emprego, 
renda e desenvolvimento. 

Conforme relatório da Abicalçados, estima-se que foram mais de 4 milhões de impressões 
nas redes sociais das marcas participantes, 325 mil curtidas e 11 mil comentários entre os dias 24 e 
27 de agosto. “A campanha foi um sucesso, uniu concorrentes em prol de uma mesma causa, com 
um alcance de mais de 3,5 milhões de usuários na redes sociais. Os feedbacks foram muito positivos 
e acredito que tenha sido plantada uma semente  importante neste momento histórico: a união”, 
avalia a coordenadora de Promoção de Imagem da Abicalçados, Alice Rodrigues, ressaltando que 
o movimento partiu das próprias marcas, que ao final ainda concederam descontos coletivos de até 
20% para produtos comprados nos seus comércios eletrônicos. 

Uma das marcas participantes foi a calçadista Bischoff Group, produtora de calçados das 
marcas Jorge Bischoff e Loucos & Santos. A diretora de Branding & Negócios da empresa, Natália 
Bischoff, aponta que a iniciativa foi de grande significado para a valorização do sapato brasileiro, 
“Foi só o primeiro passo. É fundamental que esse movimento tenha continuidade, pela força social 
e econômica do setor”, destaca. Segundo ela, cada vez mais é importante a criação de ações con-
juntas que fortaleçam a marca “sapato do Brasil”, que é reconhecido mundialmente por qualidade, 
conforto e design. 

A fabricante de calçados infantis Bibi entrou na campanha para exaltar a força do setor por 
meio da união, que se faz ainda mais necessária em momentos turbulentos como o que estamos 
passando. Segundo a diretora de Marca e Varejo da empresa, Camila Kohlrausch, ao participar da 
iniciativa, a Bibi buscou promover integração para apontar os ganhos sociais provenientes da ativi-
dade calçadista, o que deve ajudar a “abreviar a crise provocada pela pandemia”.  
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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

Consumidores aprovaram
Quarto maior mercado consumidor de calçados do mundo, o varejo brasileiro do setor, assim como 
todos os demais setores econômicos, está sofrendo os efeitos do novo coronavírus. Por outro lado, 
o movimento Um Sapato pelo Brasil ajudou a resgatar a importância de se consumir calçados pro-
duzidos em território nacional, como forma de gerar emprego, renda e desenvolvimento para todos 
os brasileiros. E a percepção foi positiva. 

Rafael Martinez (35), empresário residente em São Paulo/SP, reconhece que sempre foi mui-
to exigente na compra de sapatos e que tinha a falsa ideia de que os importados eram de melhor 
qualidade. “A campanha me alertou para o potencial da indústria brasileira, não só pela qualidade, 
mas também pela função social que ela exerce, gerando emprego e renda, favorecendo a economia 
do nosso País”, contou. 

A servidora pública Nathalia Paola Oliveira (31), de Porto Alegre/RS, ressaltou a importância 
da valorização do produto nacional, que gera desenvolvimento para os brasileiros. Também comen-
tou que o calçado brasileiro não deve em nada em termos de qualidade para calçados importados 
e que o consumidor local deveria ser cada vez mais consciente do fato, especialmente por meio de 
campanhas como a Um Sapato pelo Brasil. “Todos os meus calçados são produzidos aqui, eu sem-
pre tive essa consciência. E sabemos, por exemplo, que muitos estrangeiros são apaixonados por 
algumas marcas nacionais, sendo que aqui elas não são devidamente valorizadas. É preciso mudar 
esse quadro”, concluiu. 

Além das marcas calçadistas, o movimento contou com o apoio dos sindicatos industriais, 
entidades do setor, fornecedores e lojistas.
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Essa grande, rápida e assustadora crise global que tomou conta do planeta in-
tensificou obstáculos que exigem uma forte e veloz capacidade de adaptação e 
reação. Esse panorama complexo e imprevisível influencia diretamente em como 
as empresas e sua cadeia de suprimentos devem se estruturar para enfrentar uma 
concorrência global que surge com soluções rápidas e atrativas, consumidores 
mais rigorosos e uma disponibilidade tecnológica sem precedentes. As vantagens 
competitivas estão no fortalecimento do conhecimento, qualificação e tecnologia 
de cada organização. Neste contexto, a inovação, além de ser uma estratégia, é 
uma questão de sobrevivência para as empresas.

Mas agindo sempre do mesmo jeito não alcançaremos resultados diferentes!  
Cada empresa necessita reconhecer onde se encontra e desenvolver o seu caminho 
do desenvolvimento. Dedicar uma visão aguçada para os seus dois ambientes: in-
terno, avaliando seus processos, e externo, melhorando os seus produtos.

A figura de um innovation broker, conectando diferentes pessoas e organi-
zações, desenvolvendo projetos, o pensamento inovador e construindo parceiras 
de inovação é uma importante opção. O APL Automação e Controle é um cluster 
do setor eletroeletrônico ligado à ABINEE-RS, uma ampla rede de inovação com 
mais de 100 empresas, 11 entidades e 7 instituições de ensino, promovendo um 
círculo virtuoso de desenvolvimento econômico através de ações de capacitação 
da gestão, fortalecimento da capacidade de inovação, construção de trilhas de 
produtividade (Lean Manufacturing) e projetos voltados à Indústria 4.0.

Como a eletroeletrônica e os sistemas de automação e controle estão pre-
sentes em diversos segmentos, as oportunidades são potencializadas e os cases 
de sucesso de projetos colaborativos se sucedem. O impacto econômico de pro-
jetos utilizando conceitos da Indústria 4.0 são relevantes: aumento na eficiência 
de gestão, produtividade e qualidade; flexibilidades para customização em mas-
sa; reduções de custos, prazos e ciclo de desenvolvimento de produtos. 

Um exemplo é o case sobre a implantação de boas práticas e tecnologias 
da i4.0 aplicadas às máquinas. A instalação de blocos de válvulas pneumáticas 
com sistema de monitoramento de desgaste embarcado permite ganhos com 
redução dos tempos de parada para manutenção preventiva, passando a operar 
com manutenção preditiva, diminuindo assim o estoque de peças de reposição . 
Este tipo de projeto pode aumentar a disponibilidade de máquinas em até 40%, 
segundo estudos da ABDI. Fatores extremamente importantes para a indústria 
calçadista, onde segundos são decisivos. Imagine esse sistema em prensas, inje-
toras e esteiras de produção, por exemplo. Os ganhos podem ser decisivos para 
o negócio. Como sugestão, estudos para automatizar as máquinas existentes no 
seu parque fabril é um projeto que precisa ser analisado.  

Deixo o convite: transforme sua ideia em Projeto; transforme seu projeto 
em Realidade!

HORA DE DESAFIAR A SITUAÇÃO 
ATUAL E DESENVOLVER NOVAS 
FORMAS DE ATINGIR A EXCELÊNCIA

Ciro Copello
Consultor de empresas, palestrante, professor e innovation broker
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Visando promover negócios por meio da conexão entre produtoras de calçados e fornecedores 
de componentes, couros, máquinas e prestadores de serviços, a Abicalçados, Associação Brasi-
leira das Indústrias de Máquinas para os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq), Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), 
Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Instituto Brasileiro do Couro e do Calçado 
(IBTeC), Instituto By Brasil (IBB), Sebrae/RS e Senai promoveram as Rodadas de Negócios da 
Cadeia Produtiva do Calçado. Realizadas nos dias 6, 7 e 8 de outubro, as rodadas virtuais acon-
teceram durante a Semana do Calçado 2020. 

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, explica que o objetivo do 
evento foi de facilitar a conexão entre fornecedores e calçadistas neste momento de restrições 
aos encontros físicos em função da pandemia do novo coronavírus. “A iniciativa surpreendeu 
pelo engajamento das empresas, o que mostra que nesse novo modelo de negócios está cada 
vez mais presente na cultura corporativa”, destacou.

Para o calçadista Fabiano Silveira, coordenador de compras da Piccadilly, a iniciativa foi 
válida para as empresas, especialmente as que, em função da pandemia, acabaram tendo o 
quadro reduzido. “Participar de uma agenda desta forma nos permite otimizar o tempo e focar 
nas nossas necessidades”, disse. Segundo ele, a empresa marcou novos encontros fornecedores 
para proceder testagens de produtos. “Certamente, alguns negócios irão evoluir”, contou. 

Mateus Barcelos, diretor de Marketing da Zani Barcelos, destacou que a ferramenta veio 
para ficar. “Esse meio de campo realizado pelas entidades representantes Abicalçados e As-
sintecal foi muito importante, pois fez o cruzamento das demandas e ofertas do mercado, oti-
mizando tempo e aproximando as empresas”, comentou, ressaltando que foram criadas novas 
parcerias e que negócios ficaram alinhavados para o futuro. 

Fornecedores
O gerente de Mercado e Marketing da Artecola, Jairo Korndoerfer, ressaltou que as rodadas 
de negócios digitais otimizaram o tempo de fornecedores e fabricantes de calçados, pois as 
reuniões foram agendadas por meio de solicitação de interesse dos próprios clientes. “As reuni-
ões também foram objetivas e extremamente produtivas, com agendamentos posteriores para 
apresentações físicas dos produtos e testagens em produção”, avaliou. 

Caio Cezar Prado, diretor da Inpu, também saudou a iniciativa, que casou necessidades e 
ofertas das duas partes da cadeia. “Acredito que é uma nova forma de trabalho que veio para ficar 
e será fundamental para ajudar a acelerar o processo de inclusão digital das empresas”, pontuou. 

Participaram das rodadas digitais as calçadistas Arezzo&Co, Concept Footwear, Conforto 
Artefatos de Couro, Dok Calçados Infantis, GB Footwear Inc., Giulia Domna, Grendene, GVD In-
ternational, Indústria de Calçados Gonçalves, Luiza Barcelos Calçados, Marluvas Equipamentos 
Profissionais, Paqueta Calçados, Pesh, Piccadilly, Sunset Agenciamento e Intermediação, Urban 
Flowers, Vert Shoes, West Coast, White Lake Equipamentos Profissionais e Zani Barcelos, além 
de 127 curtumes, máquinas, atelieres e institutos. 

CADEIA COUREIRO-CALÇADISTA 
PROMOVE RODADAS VIRTUAIS DE NEGÓCIOS 
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Com o objetivo de criar uma solução viável e tecnológica de gestão financeira, a Abicalçados 
lançou, no último dia 10 de setembro, uma parceria inédita com a Blu, uma plataforma digital de 
gestão de crédito e pagamentos. Além de ser uma plataforma de pagamentos, com antecipação 
de recebíveis para o fornecedor, a Blu conta com o diferencial de uma solução de Inteligência de 
Crédito Positivo exclusiva a associados da Abicalçados, na qual as empresas poderão consultar 
o crédito positivo futuro de potenciais clientes, trazendo maior segurança para a negociação. 

O lançamento ocorreu no formato digital, com a participação do presidente-executivo e da 
coordenadora 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.

Genton apresentou a plataforma Blu, que tem oito anos e já movimenta mais de R$ 4 
bilhões por ano em transações, com segurança garantida tanto para fornecedor quanto para o 
comprador (varejista). “Há muitos anos, o varejo convivia muito mais com o problema da ina-
dimplência no crédito, que foi solucionada pela adoção das maquininhas de cartão de crédito. 
O nosso objetivo é trazer o mesmo benefício, agora para a indústria”, exemplificou o diretor, 
ressaltando que a conta digital não tem custo para o usuário.

Ressaltando a importância da ferramenta para fomentar negócios no setor calçadista, 
em um momento econômico ainda bastante complicado e permeado pela imprevisibilidade 
nos negócios, Ferreira destacou que a parceria proporciona uma maior segurança nas transa-
ções. “A solução de crédito positivo indicará os recebíveis futuro do varejista, demonstrando sua 
capacidade de pagamento, que será ainda corroborada através de um score de reputação na 
plataforma”, comentou o executivo, acrescentando que análise de crédito se baseia na saúde 
financeira presente e futura do cliente. “Não é uma solução que irá olhar para o passado, pelo 
retrovisor”, frisou. 

Atualmente, a Blu conta com mais de dois mil fornecedores, 12 mil lojistas e três mil repre-
sentantes de segmentos variados cadastrados na plataforma. 

Calçadistas interessadas em conhecer melhor o serviço podem entrar em contato pelo 
e-mail relacionamento@abicalcados.com.br. 

O webinar de lançamento da parceria pode ser assistido pelo link.

ABICALÇADOS FIRMA PARCERIA COM PLATAFORMA 
DE SOLUÇÕES PARA GESTÃO FINANCEIRA

http://: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gTTF0EQVvQA.
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A Abicalçados vê com preocupação o atraso da análise do Congresso Nacional ao veto presi-
dencial à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. O mais novo revés ocorreu no 
último dia 30 de setembro, quando a Presidência do Congresso cancelou a votação, marcando-
-a posteriormente para o dia 4 de novembro.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o setor calçadista, 
que é um dos que segmentos que utiliza o mecanismo da desoneração da folha de pagamen-
tos, enxerga com preocupação o atraso da análise do veto presidencial. “As empresas já estão 
trabalhando com o planejamento financeiro para 2021, então é um problema grave elas não 
saberem o que irá acontecer na questão tributária. O setor terá um impacto muito grande com 
a não prorrogação da desoneração, com um acréscimo de carga tributária estimado em mais 
de R$ 570 milhões ao ano, o que geraria a perda de mais de 15 mil postos”, avalia o dirigente, 
ressaltando que o baque viria logo após um ano muito difícil em função da pandemia do novo 
coronavírus. “Entre janeiro e agosto deste ano já perdemos mais de 36 mil postos de trabalho no 
setor, com uma queda de 34% na produção de calçados. A expectativa de iniciar uma recupera-
ção no próximo ano seria frustrada com a reoneração da folha”, acrescenta 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, que permite que 17 setores, entre eles o calçadista, pos-
sam substituir o pagamento de 20% sobre a folha de pagamentos por 1% a 4,5% do faturamento 
bruto da empresa (o setor calçadista tem alíquota de 1,5%). A medida tem o objetivo de auxiliar 
setores intensivos em mão de obra na manutenção da competitividade e do emprego.

A prorrogação não sancionada previa vigência até dezembro de 2021, sendo que com o 
veto ela extinguiria em dezembro deste ano.

O setor
Com mais de 6 mil empresas, o setor calçadista brasileiro emprega, diretamente, mais 270 mil 
pessoas (dado de dezembro de 2019). No ano passado, a produção foi de 908 milhões de pares, 
dos quais 115 milhões foram exportados para 160 destinos. 

ABICALÇADOS LAMENTA ATRASO NA VOTAÇÃO QUE 
ANALISARÁ VETO À DESONERAÇÃO DA FOLHA
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Depois de gerar 1,14 mil postos em julho, o setor calçadista criou outros 6,3 mil em agosto. Os 
dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e apontam para uma 
recuperação do setor depois de quatro meses seguidos de perda de postos em função da 
pandemia do novo coronavírus e as restrições nos mercados doméstico e internacional. Com o 
resultado de agosto, o setor alcança, no total, 232,4 mil postos diretos, ainda muito distante do 
resultado de dezembro de 2019 (269 mil postos) e uma queda de 17% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. 

Os dados divulgados apontam que o Rio Grande do Sul, estado que mais emprega na 
atividade, gerou 358 postos em agosto e agora emprega um total de 90,9 mil pessoas. O segun-
do empregador do Brasil é o Ceará, que gerou 2,2 mil vagas no mês oito e agora emprega 55,23 
mil pessoas. No terceiro posto entre empregadores aparece a Bahia, que gerou 859 postos e 
terminou agosto empregando um total de 29 mil pessoas. 

Recuperação depende da desoneração
O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que existe um processo gra-
dual de recuperação do setor em função da flexibilização do comércio físico em grandes centros 
consumidores, caso de São Paulo, que responde por mais de 40% do total de calçados consu-
midos no País. “O mercado doméstico absorve 85% da produção do setor, então essa retomada 
das atividades no varejo acaba tendo um impacto muito importante”, avalia. 

Por outro lado, Ferreira pondera que a continuidade da recuperação das vagas está atre-
lada, diretamente, à prorrogação da desoneração na folha de pagamentos, que foi vetada pelo 
presidente Jair Bolsonaro e está em análise no Congresso Nacional. “A continuidade da desone-
ração para 2021 é essencial para a recuperação do setor calçadista, que responde rapidamente 
na geração de empregos”, ressalta o executivo. 

Segundo o dirigente, caso a desoneração da folha, a qual permite que o setor substitua o 
pagamento de 20% sobre folha salarial por 1,5% do faturamento bruto, não prossiga para 2021, 
não somente a recuperação será abalada como deverão ser perdidas cerca de 15 mil vagas ao 
longo do ano. A Unidade de Inteligência da Abicalçados calcula que a reoneração da folha au-
menta em R$ 570 milhões por ano os gastos em carga tributária do setor. 

ABICALÇADOS COMEMORA CRIAÇÃO 
DE 6 MIL POSTOS EM AGOSTO
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ABI NOTÍCIAS

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, foi uma das convidadas para o 
Fórum de Debates pelo Desenvolvimento 2020, do Instituto Desenvolver, de Igrejinha/RS. O pai-
nel da representante do setor calçadista ocorreu no último dia 24 de setembro, em formato digital. 

Na oportunidade, a analista falou sobre o quadro atual da indústria calçadista, abalada pela 
pandemia do novo coronavírus. Paola citou que, embora o setor tenha perdido mais de 34% na 
produção até agosto, o “pior já passou”. Segundo ela, nos últimos dois meses houve uma recupe-
ração, inclusive nos postos de trabalho, com a criação de sete mil vagas. Por outro lado, a analista 
ressaltou que a expectativa de retomada passa pelo apoio do Poder Público, especialmente no 
que diz respeito à continuidade da desoneração da folha de pagamentos, atualmente em análise 
no Congresso Nacional. 

Modelo de negócios
A digitalização do mercado também foi pauta da explanação da analista da Abicalçados. “A 
pandemia acabou impulsionando o processo de digitalização do mercado, mostrando às em-
presas uma necessidade urgente de mudança nos modelos de negócios mais tradicionais”, disse 
Paola, acrescentando que a Abicalçados vem realizando ações para auxiliar as marcas nesse 
processo. “Neste ano de pandemia, fortalecemos o BrazilianFootwear.com (www.brazilianfoo-
twear.com), aderimos à plataforma Blanc (www.blancfashion.com) por meio do projeto Brasil 
Fashion Now, criamos o site Calçados do Brasil (calcadosdobrasil.com.br) e apoiamos empresas 
na participações em feiras digitais internacionais”, listou. 

Além da Abicalçados, o Fórum de Debate contou com exposições do economista-chefe 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), André Nunes; do proprie-
tário da Calçados Quintin, Vinícius Mossmann; e do CEO da Usaflex, Sergio Bocayuva. 

ABICALÇADOS PARTICIPA DE 
INICIATIVA DO INSTITUTO DESENVOLVER
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SUSTENTABILIDADE

Dada a difusão da Revolução Industrial pelo mundo ao longo dos anos, é fato que o au-
mento da produção e, consequentemente, da demanda contribuíram para a construção 
gradativa de um modelo insustentável de utilização dos recursos naturais.

Percebe-se que, a partir da década de 1960, a discussão de um modelo susten-
tável de crescimento começa a se disseminar, possibilitando novas alavancagens acerca 
do modelo econômico adotado até então. 

O ambiente altamente competitivo, onde marcas disputam globalmente, exige 
cada vez mais que as organizações repensem suas estratégias de negócios, evidencian-
do uma reflexão mais aprofundada acerca do tema Sustentabilidade, tornando cada vez 
mais necessário e pertinente um novo posicionamento organizacional mediante esse 
contexto, buscando agregação de valor em seus respectivos negócios. 

Evidente também, nos dias de hoje, é a mudança comportamental da humanida-
de no que se refere a assuntos voltados à Sustentabilidade, valorizando o tema, tornan-
do-o mais relevante e estratégico, tanto nos aspectos sociais, pessoais ou corporativos.  
Muitos estudos já comprovaram que no mundo corporativo as organizações que abor-
dam e praticam a pleno os conceitos da Sustentabilidade ganham a preferência dos 
consumidores, além de aumentar sua reputação e valor junto ao mercado. 

Com um propósito muito forte, a Calçados Bibi desenvolve um programa de 
sustentabilidade que tem como base a busca constante de ações que visam permear e 
garantir a longevidade do negócio e, por conseguinte, a geração de valor por meio do 
desenvolvimento de produtos e serviços potencialmente diferenciados e inovadores, 
além das contribuições ambientais, econômicas e sociais intrínsecas a essas ações. Sen-
do assim, inúmeras ações começaram a se desenvolver e intensificar ao longo dos anos, 
do ponto de vista Social, Ambiental, Cultural e Econômico, tais como: Tratamento e Des-
tinação Correta dos Resíduos Industriais (Zero Aterro Sanitário)  desde 2013; Aquisição 
de Energia Elétrica oriunda de fontes renováveis; 100% dos Produtos sendo desenvolvi-
dos dentro do conceito “Não Tóxico” Livre de Substâncias restritas desde 2013; Certifi-
cação Diamante do Programa Origem Sustentável – 2018; e Acordos setoriais visando o 
desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de forma sustentável. 

Deste modo, a Calçados Bibi tem total convicção, por meio de suas experiências 
e ações praticadas, que este ambiente altamente desafiador que estamos convivendo 
atualmente oferece estímulos vigorosos para a busca do êxito, usando princípios éticos 
e sustentáveis como fator de agregação de valor.

SUSTENTABILIDADE COMO FATOR RELEVANTE 
PARA CONSTRUÇÃO DE MARCA COM PROPÓSITO 

Ismael Fischer
Gerente de suprimentos da Bibi
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CALÇADISTAS APRESENTAM 
CERTIFICAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

A Semana do Calçado, evento que reúne diversas ações informativas e de promoção de negó-
cios para a cadeia coureiro-calçadista nacional, foi palco para a apresentação das certificações 
de sustentabilidade Origem Sustentável (calçados e componentes) e CSCB (couros). O webinar 
aconteceu na manhã do último dia 6 de outubro e pode ser visto na íntegra no link https://bit.
ly/2Gmz1Ox. 

Criado em 2013 e reformulado em 2019, o Origem Sustentável foi apresentado pelo gestor 
de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, e pela superintendente da Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Ilse Guimarães. Vol-
tado para a cadeia de produtoras de calçados e fornecedores de insumos, o Origem Sustentável 
certifica processos produtivos sustentáveis nas dimensões ambiental, econômica, social e cultural.  
Schlindwein explicou que os conceitos modernos de sustentabilidade já não levam em considera-
ção apenas o aspecto ambiental, embora este seja o mais conhecido. 

Schlindwein destacou, ainda, que a certificação consegue abraçar empresas de todos 
os portes e maturidades na questão da sustentabilidade, pois possui diferentes níveis de cer-
tificação (Diamante, para 100% dos indicadores alcançados; Ouro, para 90% dos indicadores; 
Prata, para 75% dos indicadores; e Bronze, para 50% dos indicadores). “Quando a empresa 
adere ao Origem Sustentável, ela recebe um manual de implementação dos indicadores e passa 
por treinamentos antes de solicitar a certificação e auditoria. Ou seja, recebe toda a assistência 
necessária”, ressaltou. 

Na segunda parte do evento, o gestor de Inteligência Comercial do Centro das Indústrias 
de Curtumes do Brasil (CICB), Rogério Cunha, apresentou a certificação CSCB, voltada para cur-
tumes que praticam processos de produção sustentáveis. “Assim como o Origem Sustentável, 
temos os pilares ambiental, mas também social, econômico e cultural”, disse. 

Semana do Calçado
O webinar aconteceu durante a Semana do Calçado, evento realizado por entidades e institutos 
ligados à cadeia coureiro-calçadista para fomentar negócios e a discussão de temas importantes 
para a atividade. A Semana aconteceu entre os dias 5 e 8 de outubro, pela primeira vez totalmente 
digital. 

https://bit.ly/2Gmz1Ox
https://bit.ly/2Gmz1Ox
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MICAM MILANO DEVE GERAR US$ 675 MIL 
PARA CALÇADISTAS BRASILEIROS
Menor do que em anos anteriores em função das restrições em função da pandemia do novo 
coronavírus, a 90ª edição da Micam Milano, que aconteceu em Milão/Itália entre os dias 20 e 
23 de setembro, deve gerar US$ 675 mil para as nove marcas brasileiras que participaram da 
mostra por meio do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações do setor mantido 
pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil).

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, ressalta que, in loco, fo-
ram gerados US$ 154 mil, que devem ser somados a outros US$ 521 mil em negócios que foram 
alinhavados no evento. “Menor do que em anos anteriores, pelas restrições impostas pela pan-
demia, a mostra acabou sendo satisfatória”, explica Paola, ressaltando que na feira de setembro 
do ano passado foram 76 marcas. Segundo ela, neste ano, somente empresas com represen-
tantes locais puderam marcar presença no evento em função das restrições para a entrada de 
brasileiros na Itália. Conforme a promotora, a 90ª Micam Milano teve 500 expositores e recebeu 
cinco mil compradores, quase todos eles da Europa. “O impacto foi grande, já que a feira costu-
ma ter mais de 1,5 mil expositores e 45 mil visitantes”, avalia a analista.

Participaram da Micam Milano as marcas brasileiras Madeira Brasil, Verofatto, Cecconello, 
Carrano, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy e Cartago.

Digital
Em função das restrições às visitações no evento físico, neste ano a Micam está realizando feiras 
digitais em parceria com a NuOrder. Na Micam Milano digital, por exemplo, 14 marcas brasilei-
ras - Killana, Democrata, Usaflex, Ferracini, Luz da Lua, Adrun, Andacco, Andine, Jorge Bischoff, 
Cocco Miami, Ghetz, Tabita, Cristófoli e Guilhermina - estão participando desde o dia 15 de se-
tembro. A mostra se estende até o dia 15 de novembro. 

Já no braço norte-americano da Micam, a Micam America’s digital acontece desde o dia 
1º e se estende até o dia 1º de novembro com 11 marcas - Paula Torres, Carrano, Opananken, Pe-
tite Jolie, Savelli, Guilhermina, Cocco Miami, Pegada, StepsGreen, Ortopé e Plugt. 

Ambas as mostras acontecem no site https://partnerships.nuorder.com/digitaltra-
deshows. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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RODADAS DIGITAIS COM COMPRADORES DA 
AMÉRICA LATINA DEVEM GERAR US$ 1,2 MILHÃO
As rodadas de negócios digitais realizadas por 20 marcas calçadistas brasileiras com compra-
dores da América Latina entre 24 de agosto e 25 de setembro devem geram US$ 1,2 milhão 
entre negócios fechados e alinhavados durante a iniciativa. A participação foi apoiada pelo 
Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados 
em parceria com a Apex-Brasil.

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, que acompanhou as 
rodadas, destaca que o modelo de negócios agradou as empresas participantes, que somaram 
US$ 220 mil em negócios imediatos e reportaram a expectativa de fechar mais US$ 960 mil em 
negociações decorrentes dos contatos realizados. Segundo Paola, foram mais de 380 contatos, 
a maior parte deles inéditos, com compradores importantes dos mercados da Colômbia, Peru e 
Chile. “Existe uma aceleração deste tipo de negociação digital, tendência que foi impulsionada 
pelas necessidades verificadas durante a pandemia do novo coronavírus. A cada evento, senti-
mos que as empresas estão mais preparadas e com os seus esforços  proporcionando resulta-
dos mais expressivos”, avalia.

Participaram das rodadas marcadas via matchmaking – reuniões pré-agendadas de acor-
do com o interesse dos compradores - 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. 



19

OUTUBRO 2020

NOVA FASE DA CAMPANHA 
IT’S TIME FOR 
BRAZILIAN FOOTWEAR 
COMEÇA A CIRCULAR

EXPO RIVA SCHUH ALTERA DATAS 
PARA JANEIRO DE 2021

Neste mês, começam a circular os novos conteúdos 
da campanha It’s time for Brazilian Footwear, produzi-
dos com o objetivo de divulgar o Brazilian Footwear, 
programa de promoção às exportações de calçados 
mantido pela Abicalçados em parceria com a Apex-
-Brasil, e as marcas participantes.  

A produção, que será veiculada nos canais di-
gitais do Brazilian Footwear – redes sociais, sites e 
newsletters –,  mistura conteúdos de moda e negó-
cios, apresentando as marcas brasileiras a partir de 
atributos da indústria calçadista nacional, como: di-
versidade, design, qualidade, flexibilidade, preocupa-
ções com a sustentabilidade, entre outros. 

Esta é a terceira edição da ação, que é gratuita 
e aberta a todas empresas participantes do Brazilian 
Footwear mediante inscrições limitadas. Diferente-
mente dos semestres anteriores, quando os calçados 
eram enviados pelas empresas para serem fotografa-
dos pela Abicalçados, os materiais serão feitos com 
fotos enviadas pelas fabricantes. A campanha tem 
foco nas coleções de Verão das cerca de 50 marcas 
inscritas e circulará até fevereiro de 2021. 

Siga o Brazilian Footwear no Instagram, no Fa-
cebook e no Linkedin, e acompanhe a campanha.

A Expo Riva Schuh, feira italiana que acontece em Riva del Garda, alterou suas datas, que ha-
viam sido antecipadas para dezembro, para janeiro do próximo ano, período em que a mostra 
tradicionalmente acontece. Assim, o evento ocorrerá entre o dias 16 a 19 de janeiro de 2021. As 
inscrições para empresas interessadas em ter o apoio do Brazilian Footwear estão abertas pelo 
e-mail carla@abicalcados.com.br.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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GANGORRA CALÇADISTA: EXPORTAÇÕES 
CAEM E IMPORTAÇÕES SOBEM
Dados elaborados pela Abicalçados apontam que as exportações e importações de calçados 
estão em momentos bastante distintos. Conforme o levantamento, em setembro foram em-
barcados 8,1 milhões de pares, 19% menos do que em setembro do ano passado. Já as impor-
tações do mês nove chegaram a 2,9 milhões de pares, 10,5% mais do que no mesmo mês de 
2019. Com os resultados, as exportações acumuladas entre janeiro e setembro somaram 64,5 
milhões de pares por US$ 490 milhões, quedas de 24,4% em volume e de 33,2% em receita 
ante período correspondente do ano passado, ao passo que as importações acumuladas che-
garam a 19,15 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 237,75 milhões, quedas de 13,8% 
e 17,7%, respectivamente, na relação com o mesmo ínterim do ano passado.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a balança comer-
cial brasileira de calçados já caiu 32% entre janeiro e setembro, em dólares. “Existe um risco de 
as importações estarem, gradativamente, ocupando o espaço dos calçados brasileiros nas pra-
teleiras”, alerta. Especificamente sobre a queda nas exportações, Ferreira avalia que a pandemia 
do novo coronavírus, embora com menor força, segue afetando os embarques, especialmente 
para os Estados Unidos. Outro fator que segue influenciando negativamente a performance é 
a crise da Argentina, que vem restringindo as importações de calçados por meio das licenças 
não-automáticas como forma de reter suas parcas reservas cambiais. “É um problema recorren-
te e que se agrava conforme a crise do país vizinho avança”, lamenta o dirigente, ressaltando 
que a Argentina é o segundo destino do calçado brasileiro no exterior. Empresas já reportaram 
à Abicalçados mais de 350 mil pares de calçados brasileiros retidos por mais de dois meses em 
função do atraso na liberação das licenças de importação. 
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EXPORTAÇÕES PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros estados do ranking e o total do período 

JAN - SET 2019: US$ 733,50 milhões JAN - SET 2020: US$  490,02 milhões VARIAÇÃO:  -33,2%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - SET 2019: US$ 341,36 milhões 
JAN - SET 2020: US$ 222,31 milhões

VARIAÇÃO:  -34,9%

JAN - SET 2019: US$ 176,19 milhões 
JAN - SET 2020: US$ 120,61 milhões 

VARIAÇÃO:  -31,5%

JAN - SET 2019: US$ 78,19 milhões 
JAN - SET 2020: US$ 49,46 milhões 

VARIAÇÃO:  -36,7%

TOTAL

JAN - SET 2019: US$ 288,97 milhões JAN - SET 2020: US$ 237,75 milhões VARIAÇÃO:  -17,7%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - SET 2019: US$ 143,81 milhões 
JAN - SET 2020: US$ 138,18 milhões 

VARIAÇÃO:  3,9%

JAN - SET 2019: US$ 59,42 milhões 
JAN - SET 2020: US$ 37,77 milhões 

VARIAÇÃO:  -36,4%

JAN - SET 2019: US$ 36,99 milhões 
JAN - SET 2020: US$ 28,41 milhões 

VARIAÇÃO:  -23,2%

Destinos
Entre janeiro e setembro, o principal destino do calçado brasileiro no exterior, os Estados Uni-
dos, importaram 6,6 milhões de pares de calçados por US$ 154,1 milhões, quedas de 27,3% e 
30%, respectivamente, ante o mesmo período de 2019. Já o segundo destino do produto ver-
de-amarelo foi a Argentina, para onde foram embarcados 5,13 milhões de pares, que geraram 
US$ 51,35 milhões, quedas de 30% e 34,8%. Único destino com resultado positivo, em receita, 
entre os principais importadores do calçado brasileiro, a França apareceu no terceiro posto. No 
período, os franceses importaram 5,17 milhões de pares por US$ 43,3 milhões, queda de 8% em 
volume e incremento de 0,5% em receita ante o mesmo ínterim do ano passado. 

Importações
Entre janeiro e setembro, entraram no Brasil 19,15 milhões de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 237,75 milhões, quedas de 13,8% em volume e de 17,7% em receita na relação com o mesmo 
período do ano passado. 

Em partes de calçados - cabedais, solas, saltos, palmilhas etc - as importações entre 
janeiro e setembro somaram US$ 15,3 milhões, queda de 33% ante o mesmo período do ano 
passado. As principais origens foram China, Paraguai e Vietnã.

BALANÇA COMERCIAL
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NOTAS RÁPIDAS

FEIRAS NACIONAIS 
COM DATAS DEFINIDAS
Com a expectativa de retomada nos negócios para o setor calça-
dista nacional, algumas das principais feiras do segmento estão 
com datas definidas. A próxima mostra será a Zero Grau, que após 
discussões junto ao Governo Estadual com relação aos protocolos 
de prevenção à Covid-19, foi confirmada para os dias 16, 17 e 18 de 
novembro, nos pavilhões do Serra Park, em Gramado/RS. 

No próximo ano, a Couromoda está confirmada para ocorrer entre 
os dias 11 e 13 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP. 
O mesmo para a outra grande feira paulista, a Francal Ablac Show, 
que acontecerá no mesmo local entre os dias 23 e 25 de agosto de 
2021. Ambas prometem, para breve, o anúncio de reformulações 
para gerar ainda mais negócios e informações relevantes para o se-
tor calçadista.

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA 
CRESCE 2,3% EM AGOSTO, SEGUNDO CNI 
A pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostra que o faturamento real ultrapassou o pata-
mar do início do ano e a atividade da indústria de transformação 
manteve-se em crescimento no mês de agosto. O faturamento au-
mentou 2,3% na comparação com julho e 37,8% em relação a abril, 
no auge da crise provocada pela pandemia.  Ainda assim, devido à 
forte queda de março e abril, no acumulado do ano, o valor se en-
contra 3,9% abaixo do registrado no mesmo período de 2019.

O emprego industrial cresceu 1,9%. Esse é o primeiro mês de cresci-
mento no ano de 2020. Com esse desempenho, o nível de emprego 
já se encontra próximo ao patamar pré-crise. As horas trabalhadas 
cresceram 2,9% entre julho e agosto. Acumulam um crescimento de 
25,1% em relação a abril, mas ainda que não retornou ao patamar 
pré-crise.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) de agosto alcançou 
78,1% e se encontra 0,8 ponto percentual (p.p.) abaixo do percen-
tual de fevereiro deste ano. Além disso, a massa salarial registrou 
aumento de 4,5% em agosto, na comparação com julho. 


