
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS 

NOVEMBRO 2020  |  Nº 346  |  ANO 30

LER MATÉRIA

VITÓRIA DO SETOR CALÇADISTA! 
CONGRESSO NACIONAL DERRUBA VETO À 
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

ESPECIAL



2

NOVEMBRO 2020

Ainda não terminou 2020, mas já podemos dizer que tivemos um ano para se esquecer. A 
pandemia do novo coronavírus e as consequentes restrições impostas ao comércio em todo o 
mundo impactaram profundamente o setor calçadista. No caso da indústria calçadista brasileira, 
que tem mais de 85% das suas vendas no varejo físico doméstico, que ficou boa parte do ano 
fechado em função das normas de saúde pública de prevenção à Covid-19, o estrago foi ainda 
pior. Mas os ventos começaram a mudar de direção nos últimos meses deste ano, quando con-
seguimos recuperar parte do estrago. 

Entre janeiro e setembro, conforme dados do IBGE, vimos a produção despencar 31% 
ante o mesmo período do ano passado, o que não é tão ruim, visto que chegamos a perder 
mais de 70% no auge da crise, em abril. Como o setor é intensivo em mão de obra, chegamos 
a perder quase 60 mil postos no pico da crise, entre março e junho. O quadro passou a ter gra-
dual melhora e, em setembro, conseguimos alcançar o número de mais de 11 mil postos criados 
somente nesse mês. Mesmo com os novos ventos, mais auspiciosos, acabaremos o ano 25% me-
nores – em termos produtivos – e com a perda acumulada de mais de 30 mil postos de trabalho. 

A consolidação da recuperação que temos experimentado nos últimos meses deste ano, 
no entanto, esteve ameaçada pela possibilidade de manutenção do veto à desoneração da folha 
de pagamentos em 2021, o que felizmente não ocorreu. Aliviados e a partir de agora cientes 
de que poderão substituir o pagamento de 20% sobre a folha de salários por 1,5% da receita 
bruta em 2021, os calçadistas já passam a planejar um ano melhor, com a retomada da deman-
da doméstica e das exportações. O horizonte de uma vacina que possa normalizar o dia a dia 
da sociedade mundial nos permite pensar que os ventos, depois deste longo e traumático ano, 
estão mudando de direção. 

Para 2021, a Abicalçados, através do seu departamento de Inteligência de Mercado, tra-
balha com a estimativa de um crescimento de até 20%, o que ainda nos deixaria aquém de 2019, 
mas já elevaria as expectativas para recuperar o rombo deixado por 2020 em 2022 – ou 2023. 
Que assim seja! 

PALAVRA DO PRESIDENTE

DIAS MELHORES 
NO HORIZONTE
Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da Abicalçados
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ABI NA MÍDIA

RIO - Com o impasse que se arrasta há quase três 
meses no Congresso em torno da desoneração da 
folha de pagamento, os 17 setores que mais empre-
gam no país entram no terceiro trimestre sem saber 
como fazer o planejamento tributário para o ano que 
vem. Para as empresas, isso significa não saber se fe-
cham a encomenda de um caminhão ou que preço 
estabelecer para um par de sapatos. Pareceres jurí-
dicos atestam que prorrogar desoneração da folha é 
constitucional. Segundo Haroldo Ferreira, presidente 
executivo da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), o setor calçadista pode ter 
um aumento de R$ 570 milhões na carga tributária 
com a reoneração da folha.

DESONERAÇÃO: EMPRESAS NÃO CONSEGUEM DEFINIR NEM PREÇO DO 
CALÇADO COM IMPASSE, QUE DEIXA SETORES NO ESCURO PARA 2021

01 DE OUTUBRO DE 2020
O GLOBO | GERAL   

As recentes medidas de restrição à compra de dóla-
res por pessoas físicas e empresas aplicadas pelo go-
verno da Argentina devem trazer renegociação mais 
intensa nos contratos de exportação brasileira ao país 
vizinho. O setor de calçados é outro que vem sendo 
atingido pelas medidas restritivas de importação do 
governo argentino. Haroldo Ferreira, presidente da 
Abicalçados, que reúne a indústria calçadista, explica 
que atualmente o setor tem 98 mil pares de calçados 
que aguardam liberação de licença de importação 
não automática pelo governo argentino há mais de 
60 dias. Esse é o prazo dado pela Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) para a expedição de licen-
ças não automáticas. Fora esse volume, diz Ferreira 
outros 501 mil pares aguardam também liberação de 
licenças ainda dentro do prazo regular estabelecido 
pela OMC. Há, porém, pouca esperança de que o de-
sembaraço será liberado rapidamente, segundo ele. 

Sonora com o presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira. 

Link aqui

EXPORTAÇÃO À ARGENTINA ENFRENTA MAIS RESTRIÇÕES

IMPASSE SOBRE DESONERAÇÃO PREJUDICA EMPRESÁRIOS

05 DE OUTUBRO DE 2020 
VALOR ECONÔMICO | GERAL

17 DE OUTUBRO DE 2020
SBT BRASIL

https://oglobo.globo.com/economia/impasse-sobre-desoneracao-deixa-empresas-no-escuro-para-2021-afeta-ate-preco-de-calcados-24670042
https://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=fe422ab1769f.9132304.15450595&rn=1
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/05/exportacao-a-argentina-enfrenta-mais-restricoes.ghtml?GLBID=162fb2f1216e93c6ecc4bb63b7e64a472423458514d7676764633525261516737474657774f315a6834586d395677777a5971384a69513259665677635f776863487942352d6d316d41304e6877316a68596d5330436c65456b6242686b596731594b733972673d3d3a303a756a67667377706b626762636377656e6174786a
https://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=fe422ab1769f.9132304.15450595&rn=1
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Em entrevista exclusiva ao portal Brasil61.com, Priscila 
Linck fala sobre como o mercado de calçados tem 
reagido à pandemia e a expectativa de retomada do 
crescimento do segmento no cenário pós-crise. A cri-
se causada pela pandemia da Covid-19 teve impacto 
significativo no mercado calçadista brasileiro. O Bra-
sil é o quarto maior produtor mundial de calçados, o 
maior fora da Ásia. O mercado doméstico é diversi-
ficado e há uma série de polos produtivos espalha-
dos pelas cinco regiões do país. Dados da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçado (Abicalçados) 
apontam que a produção do produto teve queda de 
quase 35% entre janeiro e agosto de 2020. Em entre-
vista exclusiva ao portal Brasil61.com, a coordenadora 
de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila 
Linck, explicou os desafios que o mercado calçadis-
ta tem enfrentado desde o início da crise sanitária no 
país. Segundo Linck, em números gerais, o segmento 
continua acumulando quedas no segundo semestre, 
mas em menor escalda quando comparados os nú-
meros com os seis primeiros meses de 2020.

“PERDEMOS UM TERÇO DA ESTRUTURA PRODUTIVA. NOSSA RETOMADA VAI 
DEPENDER DO AUMENTO DO CONSUMO NO BRASIL”, DIZ COORDENADORA DE 
INTELIGÊNCIA DE MERCADO DA ABICALÇADOS

23 DE OUTUBRO DE 2020
 BRASIL 61

O setor calçadista brasileiro produziu de janeiro a agos-
to 34,8% a menos do que no mesmo período do ano 
passado. A projeção é que a produção do ano todo 
seja 28% menor do que a de 2019. Com 260 milhões 
de pares a menos, as fabricantes de sapatos voltam ao 
patamar de 16 anos atrás, quando foram produzidos 
650 milhões de pares. Os dados são da Abicalçados. 
Até setembro, a indústria de calçados exportou 24,4% 
a menos do que em 2019. A expectativa é de que 2020 
termine com 26,6% a menos nos pares exportados, o 
que seria um resultado no patamar de 37 anos atrás. 
A Abicalçados divulgará mais dados sobre o setor, in-
clusive com projeções para 2021 no evento “Análise de 
Cenários”, em 5 de novembro. O evento será on-line, a 
partir das 16h30. As apresentações serão conduzidas 
pelos economistas Priscila Linck, da Inteligência de 
Mercado da Abicalçados e por Marcos Lélis, economis-
ta, professor da Unisinos e consultor do setor.

SETOR CALÇADISTA VOLTA AO PATAMAR DE 16 ANOS ATRÁS
27 DE OUTUBRO DE 2020 
ESTADÃO
 

Os trabalhadores se concentraram em frente ao Mi-
nistério da Economia e saíram em caminhada até a 
Praça dos Três Poderes. Exibiram faixas para mostrar 
a urgência em derrubar o veto do presidente Jair Bol-
sonaro que impediu que a desoneração da folha de 
pagamento fosse prorrogada para 2021. 

Sonora com presidente-executivo Abicalaçdos Harol-
do Ferreira

TRABALHADORES VOLTAM A PEDIR DERRUBADA DE 
VETO À PRORROGAÇÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA

 20 DE OUTUBRO DE 2020 
 REDE GLOBO | JORNAL NACIONAL

https://brasil61.com/noticias/perdemos-um-terco-da-estrutura-produtiva-nossa-retomada-vai-depender-do-aumento-do-consumo-no-brasil-diz-coordenadora-de-inteligencia-de-mercado-da-abicalcados-bras202324
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/setor-calcadista-volta-ao-patamar-de-producao-de-16-anos-atras/
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=122c9d7b6dc7.9134757.15454318&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=122c9d7b6dc7.9134757.15454318&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=122c9d7b6dc7.9134757.15454318&rn=1
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PRODUÇÃO DE CALÇADOS 
DEVE CAIR MAIS DE 25% EM 2020
Jogar luz no quadro, por mais nebuloso que ele seja. Essa foi a missão do Análise de Cenários, 
evento realizado no último dia 5 de novembro pela Abicalçados com o apoio de sindicatos do setor 
calçadista e patrocínio da Blu. Aberta ao público, a terceira edição do ano foi on-line e conduzida 
pelo doutor em Economia, Marcos Lélis, e pela coordenadora de Inteligência de Mercado da Abical-
çados, Priscila Linck.

Lélis iniciou a apresentação trazendo dados da macroeconomia e tendências para o final do 
ano e 2021. Segundo ele, a China sairá antes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, 
mudando a configuração da economia internacional. “A China já está do mesmo tamanho pré-pan-
demia, crescendo há dois trimestres seguidos. Sairá mais fortalecida que os demais países”, disse, 
ressaltando que o Tigre Asiático deve crescer 2% em 2020 e 8,2% em 2021, enquanto a economia 
mundial deve ter queda de 4,4% neste ano e um crescimento de 5,2% em 2021.

No Brasil, Lélis destacou o impacto do fim do auxílio emergencial, que deve ocorrer no início 
do próximo ano. Além disso, o problema do rombo nas contas públicas e a pressão sobre o câmbio, 
que vem alimentando um processo inflacionário crescente também preocupam, não somente para 
2020, mas para o próximo ano, pois “vai sobrar menos renda para consumir bens não essenciais, 
caso do calçado”. “Mais de 55% da população brasileira foi beneficiada direta ou indiretamente pelo 
auxílio emergencial do Governo. Como será quando esse auxílio terminar?”, questionou. 

Segundo o economista, o auxílio, fundamental no período da pandemia, minou as possibili-
dades de investimento público. “Somente as últimas cinco parcelas do auxílio demandaram R$ 250 
bilhões dos cofres públicos, o dobro de todo o investimento público realizado em 2019”, informou, 
ressaltando que, em nove meses, os gastos foram equivalentes a nove anos de Bolsa Família. “Entre 
janeiro e agosto, o auxílio e demais benefícios emergenciais responderam por 54,9% do IBC-Br (índi-
ce que mede a atividade econômica). Ou seja, se hoje estamos 4,3% abaixo da atividade de janeiro, 
estaríamos 8,7% abaixo sem o auxílio. O impacto é enorme”, explicou.

Para 2020, Lélis destacou que a estimativa é de que o PIB brasileiro registre queda de 4,81%, 
para crescer 3,34% em 2021. “Como o crescimento foi de apenas 1,1% em 2019, ainda estaremos 
abaixo do nível pré-crise”, disse.

Calçados
Com uma queda produtiva de 30,9% entre janeiro e setembro, o setor calçadista vem experimen-
tando uma recuperação nos últimos meses do ano, mas deve terminar o período 25% menor do que 
2019. Priscila explicou que a queda dos nove meses equivale a 208 milhões de pares a menos, como 
se o setor tivesse ficado quase três meses inativo. 

Segundo Priscila, pesou para o quadro os efeitos da pandemia, especialmente no mercado 
doméstico, que absorve mais de 85% da produção de calçados. “Assim como na economia em geral, 
os auxílios governamentais tiveram um impacto muito forte no comportamento do setor, de quase 
30% sobre os crescimentos mensais, desde maio. Se não fosse esse impacto, estaríamos 36,8% abai-
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xo dos resultados de janeiro e não 24,3% como estamos”, informou a coordenadora.
As melhoras tanto no comércio doméstico quanto internacional têm auxiliado o incremento 

da utilização da capacidade instalada da indústria de calçados, hoje em 62%. Em junho, ápice da 
crise, a utilização chegou a pouco mais de 30%. O impacto negativo no emprego também arrefeceu, 
embora o setor ainda tenha 14% menos mão de obra empregada do que em 2019. Desde o início do 
ano até setembro, foram perdidos 25,8 mil postos. Por outro lado, Priscila destacou a recuperação 
no nível de empregos nos últimos meses. Entre julho e setembro foram criados quase 19 mil postos 
de trabalho, fechando o mês nove com 243 mil pessoas empregadas diretamente no setor.

Priscila destacou, ainda, o fato de que a produção brasileira de calçados caiu mais do que 
nos principais concorrentes. Na China, a queda até agosto ficou em 16%, na Índia 28,4% e no Vietnã 
4,8%, enquanto no Brasil, até o mês oito, a queda foi de 34,8%. “A concorrência irá acirrar em 2021, 
visto que estes países, ainda que com queda acumulada no ano, já retornaram aos níveis mensais de 
produção pré-pandemia”, alertou.

Exportações
Embora também tenham registrado um arrefecimento nas quedas, as exportações de calçados bra-
sileiros diminuíram entre janeiro e setembro. No período, a queda foi de 24,4% (para 64,5 milhões de 
pares). A estimativa é que o ano feche com um revés de cerca de 26%, fazendo com que o setor re-
torne ao patamar de 37 anos atrás. Embora o impacto da pandemia tenha se disseminado por todo 
o mundo, o mais forte foi nos Estados Unidos, que teve um revés de 15,4% no consumo de calçados 
(no mundo o revés foi de 13% e no Brasil de 29%, conforme projeções da Abicalçados). Atualmente, 
os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro no exterior.

Projeções
Para 2021, Priscila estimou que o setor, mesmo com crescimento da produção ante 2020 (em torno 
de 20%), deverá ficar aquém dos resultados de 2019. “A queda ante 2019 deve ficar na média de 15%”, 
projetou. Segundo ela, haverá um aumento da demanda interna e das exportações, essas últimas favo-
recidas pelo valorização do dólar sobre o real, que torna os preços brasileiros mais atrativos no exterior.

O Análise de Cenários é uma tradicional promoção da Abicalçados que tem o objetivo de 
auxiliar as empresas nas tomadas de decisões por meio de informações e projeções. Neste ano, 
em função da pandemia, além de serem realizadas três edições on-line, os eventos foram abertos 
ao público em geral. O patrocínio do evento foi da Blu e o apoio dos sindicatos das indústrias de 
calçados de Birigui, Franca, Jaú, Três Coroas, Igrejinha, Parobé, Nova Serrana, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 

WEBINAR ABICALÇADOS + BLU

DATA: 10/09/2020

HORÁRIO: 16h30min

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

MAIS INFORMAÇÕES: relacionamento@abicalcados.com.br

DADOS

2020
PRODUÇÃO (JANEIRO A SETEMBRO): -30,9%
PRODUÇÃO (PROJEÇÃO 2020): -25%
EXPORTAÇÃO (JANEIRO A SETEMBRO): -24,4%
EXPORTAÇÃO (PROJEÇÃO 2020): -26%
EMPREGO (ATÉ SETEMBRO): -14%
EMPREGO (PROJEÇÃO 2020): - 17,5%

SERVIÇO

2021
PROJEÇÃO PRODUÇÃO (ANTE 2019): -15%
PROJEÇÃO EXPORTAÇÃO (ANTE 2019): -11%

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

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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Tradicionalmente o setor calçadista enfrenta muitas dificuldades pelas suas característi-
cas que envolvem a mão de obra intensiva e pouco qualificada, a variação frequente de 
produto decorrente dos ciclos da moda e das estações, a complexidade dos processos 
produtivos, tudo isto somado às incertezas políticas e econômicas do nosso País. Neste 
ano, particularmente, o surgimento da pandemia agravou ainda mais a situação e so-
mente empresas muito estruturadas e capitalizadas conseguiram passar razoavelmente 
ilesas. Foi necessário adotar medidas muito fortes e amargas, que reduziram a capacida-
de produtiva e os custos fixos das empresas. O segundo semestre chegou trazendo uma 
demanda maior do que o esperado, forçando as empresas a recontratar e agilizar sua 
programação de compras e produção, complicada pela falta de matérias primas e pela 
disparadas dos preços.

Em meio a tudo isto se observa que as empresas melhor estruturadas, mais ino-
vadoras e alinhadas com os conceitos da sustentabilidade são as que estão conseguindo 
decolar mais rápido e de forma mais consistente. Fala-se muito em Indústria 4.0, mas o 
setor ainda tem um longo caminho para avançar e atingir o nível da quarta Revolução 
Industrial. Contudo, muita coisa já está ao alcance da indústria calçadista. Temos tecnolo-
gias já adaptadas para o setor, que podem ser implantadas imediatamente e que podem 
trazer ótimos resultados a curto prazo. Produzir mais, com mais qualidade, com menor 
custo e em menos tempo é o que todas as empresas procuram. E a tecnologia e a ino-
vação podem proporcionar isto. Não será uma alternativa, uma tecnologia ou um tipo de 
equipamento ou software que irá resolver sozinho. São necessárias medidas de ajuste, de 
correção, introdução de novos conceitos e inovações, e soluções informatizadas.

A automação dos equipamentos, por si só, não irá resolver. É necessário haver co-
nectividade, integrar as tecnologias, as informações e os dados. Os equipamentos devem 
ser eficientes antes de tudo, consumir menos energia, ter sistemas de controle das con-
dições de operação, com as informações acessíveis on time aos gestores de produção. 
Por sua vez, também instantâneo e visual deve ser o controle de produção, apontando a 
cada segundo a produtividade e eficiência das linhas, assim como os problemas de qua-
lidade encontrados em cada calçado produzido, para que os gestores tomem medidas 
imediatas para corrigir as deficiências apontadas. Automatizar o corte e a costura já são 
práticas dominadas, mas a integração destes equipamentos para torná-los ainda mais 
eficientes é uma situação que ainda não é comum. Controlando o tempo de operação 
e a eficiência do conjunto máquina/operador se obtém resultados surpreendentes de 
produtividade e redução de custos.

Na área de desenvolvimento de produto, a informatização da criação que começa 
na forma e avança pelo cabedal, sola, salto e outros componentes, reduz muito o tempo 
de concepção e execução das coleções, sem gerar retrabalho e minimizando custos. 
Tudo isto deve estar integrado com as empresas fornecedoras.

Na área comercial, além dos sistemas já tradicionais de armazenamento e leitura 
de dados, a realidade aumentada poder dar um grande salto aproximando ainda mais o 
consumidor da empresa, oferecendo um serviço a mais e mostrando a qualidade e todas 
as características do calçado, sem a necessidade da intervenção do atendente da loja 
que, muitas vezes, conhece muito pouco do tema.

Enfim, poderia discorrer sobre muitas outras tecnologias aplicadas ao calçado, 
mas o espaço disponível aqui não nos permite. O importante é que as empresas se abram 
para as inovações que existem e que continuam surgindo para o bem do setor. O merca-
do é muito competitivo e avança muito rápido.  

EXISTEM MUITAS FORMAS DE 
INOVAR NA INDÚSTRIA CALÇADISTA

Luís José Coelho
Diretor da Coelho Assessoria Empresarial Ltda
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O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, que acompanhou a análise do veto 
presidencial à desoneração da folha de pagamentos no Congresso Nacional, comemorou a der-
rubada do mesmo na tarde do último dia 4 de novembro.  

Para o dirigente, a decisão mostrou sensibilidade política dos parlamentares quanto à 
importância da manutenção da desoneração da folha de pagamentos para 2021. “Desde julho, 
estamos trabalhando incessantemente pela sensibilização não somente do Governo, mas dos 
parlamentares. A reoneração a partir de 2021 jogaria um balde de água fria na recuperação gra-
dual que temos experimentado nos últimos meses de um ano para se esquecer”, destaca Fer-
reira, ressaltando que o fim da desoneração teria um impacto de agregação de R$ 572 milhões 
em carga tributária para o setor. “Ao invés de continuarmos contratando, teríamos que desligar 
mais funcionários”, diz. Conforme levantamento da Inteligência de Mercado da Abicalçados, a 
reoneração causaria a demissão de mais de 15 mil trabalhadores ao longo de 2021. 

Recuperação em marcha
Com a criação de 19 mil postos entre julho e setembro, sendo 11 mil somente no último mês 
apurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o setor ainda registra a perda de 26 mil 
postos de trabalho entre janeiro e setembro e está 14% abaixo do nível do ano passado. Na pro-
dução de calçados, a queda até setembro (dado mais recente disponível) ficou em 30%. “Com 
a demanda interna e externa por calçados retornando aos poucos, devemos fechar o ano com 
uma queda menor, na casa de 25%”, adianta Ferreira. 

Entenda
Em voga desde 2012, a desoneração da folha de pagamentos permite que empresas de 17 se-
tores intensivos em mão de obra substituam o pagamento de 20% sobre a folha de salários por 
1% a 4,5% do receita bruta, excluindo exportações. No caso do setor calçadista, o pagamento 
aos cofres públicos é de 1,5% da receita. “A medida tem sido fundamental para a manutenção 
de postos de trabalho, ainda mais em momentos de crise, como o que passamos em 2020”, 
destaca o dirigente da Abicalçados.

Atualmente com 5,6 mil empresas, o setor calçadista emprega diretamente mais de 269 
mil pessoas em todo o Brasil (2019).  

ABICALÇADOS COMEMORA DERRUBADA DE 
VETO À DESONERAÇÃO DA FOLHA
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Após quatro anos de relativa tranquilidade, o comércio bilateral com a Argentina voltou a es-
tremecer em 2020. Conforme a Abicalçados, já são mais de 358 mil pares parados na fronteira 
e impedidos de entrar no território vizinho em função do atraso nas licenças de importação. “O 
prazo já ultrapassou os 60 dias recomendados pela Organização Mundial do Comércio (OMC)”, 
alerta o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira.  No total, segundo levantamen-
to, mais de 847 mil pares de calçados exportados para a Argentina aguardam liberação. “É mui-
to provável, tendo em vista a necessidade do governo argentino de segurar dólares no país, que 
os atrasos prossigam”, lamenta Ferreira .

No último dia 30 de outubro, o dirigente da Abicalçados esteve reunido com o embaixa-
dor da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, em Porto Alegre/RS. “Reportamos o problema e ele deu 
encaminhamento. Não temos promessa de resolução, mas vamos seguir lutando pela liberação 
dos produtos, pois estamos iniciando um período forte de vendas, que é Natal”, conta Ferreira. 

A Argentina é o segundo principal destino do calçado brasileiro no exterior.  Até outubro, 
foram embarcados para lá 6,28 milhões de pares, que geraram US$ 60,17 milhões, quedas de 
25,2% em volume e de 33,2% em receita no comparativo com igual período do ano passado.

CALÇADISTAS REPORTAM 358 MIL PARES 
TRAVADOS NA ARGENTINA

WEBINAR ABICALÇADOS + BLU

DATA: 10/09/2020

HORÁRIO: 16h30min

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

MAIS INFORMAÇÕES: relacionamento@abicalcados.com.br

DADOS

2020
PRODUÇÃO (JANEIRO A SETEMBRO): -30,9%
PRODUÇÃO (PROJEÇÃO 2020): -25%
EXPORTAÇÃO (JANEIRO A SETEMBRO): -24,4%
EXPORTAÇÃO (PROJEÇÃO 2020): -26%
EMPREGO (ATÉ SETEMBRO): -14%
EMPREGO (PROJEÇÃO 2020): - 17,5%

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A ARGENTINA

2021
PROJEÇÃO PRODUÇÃO (ANTE 2019): -15%
PROJEÇÃO EXPORTAÇÃO (ANTE 2019): -11%

JANEIRO/OUTUBRO DE 2020: 
6,28 milhões de pares e US$ 60,17 milhões, 
quedas de 25,2% e 33,2% ante mesmo período de 2020

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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Após intensa mobilização em prol da prorrogação da desoneração por mais um ano, come-
moramos mais uma conquista do setor! Nos cabe informar, agora, a nossa incansável trajetória 
neste pleito.

Durante o mês de maio, tão impactado pela pandemia da Covid-19, não pudemos dei-
xar de correr atrás desta importante medida. Já prevendo a proximidade do término da de-
soneração e a impossibilidade de ter sido reestruturada via Reforma Tributária em tempos de 
pandemia, a Abicalçados articulou, através do Presidente da Frente Parlamentar do Setor Cou-
reiro-Calçadista, Deputado Lucas Redecker, o protocolo de um Projeto de Lei versando sobre a 
prorrogação da desoneração. Trata-se do PL 2911/2020, apresentado em 26 de maio de 2020.

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

Todavia, sabendo-se do longo caminho a ser percorrido por um Projeto de Lei, a Abi-
calçados também solicitou apoio aos parlamentares para aprovação de duas emendas à MPV 
936 (emenda 265 e 363), que previam a prorrogação para 31 de dezembro de 2022 da deso-
neração da folha de pagamentos da maneira como hoje se encontra.

Após o intenso trabalho da Entidade junto aos Deputados da Câmara, com apoio 
da Frente Parlamentar em defesa do setor coureiro-calçadista, para que aprovassem as 
emendas que previam a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para os se-
tores que atualmente já a utilizam, concluiu-se pela prorrogação da medida, naquela Casa, 
para até dezembro de 2021. Reforçado o pleito da Abicalçados, foi aprovada com êxito no 
Senado e, sem alterações, seguiu para sanção presidencial.

Contudo, tendo em vista informações publicadas na imprensa de que a equipe econô-
mica teria sugerido o veto ao artigo 33 do PLV 15/2020 (MPV 936), que adiaria o fim da deso-
neração, e pelo fato da proposta estar pronta para sanção do Senhor Presidente da República, 
a Abicalçados de pronto registrou e encaminhou ao Sr. Presidente, e Ministro da Economia, os 
fundamentos do setor pela manutenção do referido artigo.

Apesar do retorno da Presidência da República (Ofício nº 49/2020-SEPAR) confirman-
do o recebimento do pedido e encaminhamento à Subchefia para Assuntos Jurídicos, o fato é 
que o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União de 7 de julho de 2020 a sanção da 
MP 936, vetando a prorrogação da desoneração.

Com o intuito de derrubar o veto presidencial através do Congresso, foram disparados, 
desde julho, diversos comunicados à Frente Parlamentar e a todos parlamentares, com refor-
ços através de mensagens eletrônicas e de nossas mídias sociais.

A pressão junto ao Congresso, com protocolo pessoal de ofícios em gabinete, a to-
dos os líderes e bases parlamentares do Congresso, pelo presidente-executivo da Entidade, 
Haroldo Ferreira, também contribuiu para o desfecho que comemoramos. Ferreira também 
esteve no último dia 4 de novembro, em Brasília, para acompanhar a votação no Congresso 
Nacional.

A prorrogação da desoneração está alinhada com as medidas sugeridas pela indústria 
para o enfrentamento da crise, no sentido de dar condições para que as empresas resistam ao 
período de redução da atividade econômica do País.

Com a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração 
da folha de pagamentos, o efeito da medida se mantém pelo menos até o fim de 2021. A lei, 
criada em 2011 e que venceria em 31 de dezembro deste ano, permite ao setor coureiro-calça-
dista recolher o INSS por meio do percentual de 1,5% da receita bruta interna, em vez dos 20% 
sobre a folha de pagamentos de seus funcionários.

A Entidade frisa que, mesmo assim, percorrerá a tramitação do PL 2911/2020, mencio-
nado no início deste informe.

VITÓRIA NA MOBILIZAÇÃO PELA DESONERAÇÃO 
Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br
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O presidente-executivo e a coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Haroldo 
Ferreira e Priscila Linck, estiveram, no último dia 21 de outubro, na sede da Federação das Indús-
trias do Estado do Ceará (FIEC) para conhecer a estrutura do moderno Observatório da Indús-
tria. Os representantes da Abicalçados foram recebidos pelo presidente e pelo vice-presidente 
da FIEC, Ricardo Cavalcante e Jaime Bellicanta (Sindcalf).

Na ocasião, o diretor de Inovação da FIEC e líder do Observatório da Indústria, Sampaio 
Filho, salientou o trabalho desenvolvido no Observatório cearense. Durante a reunião, foi desta-
cada a estratégia de inteligência competitiva do Observatório da Indústria, que inclui uma pla-
taforma com oferta de informações de mercado, socioeconômicas, tecnológicas e de comércio 
exterior, demonstradas de forma visualmente atrativas, acessadas remotamente, o que otimiza 
as tomadas de decisão. 

O presidente Ricardo Cavalcante ressaltou que o Observatório da Indústria e seu 
know-how existem para aproximar ainda mais os empresários da Federação, além de auxili-
á-los nas tomadas de decisões em nível local e até mesmo internacional. 

Ferreira destacou que a tecnologia empenhada surpreendeu a entidade calçadista, que 
se coloca à disposição para o intercâmbio de informações. “A competitividade da indústria está 
muito ligada à questão das informações. O Observatório é ferramenta importantíssima neste 
sentido”, disse. Para Bellicanta, a surpresa positiva do executivo da Abicalçados com relação ao 
que a Federação e seu Observatório podem oferecer aproxima as duas entidades. 

ABICALÇADOS CONHECE OBSERVATÓRIO DA 
INDÚSTRIA, NO CEARÁ
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Marcada para os dias 16, 17 e 18 de novembro, a Zero Grau será a primeira feira presencial do 
ano. Ocorrendo na bela Gramado/RS, a mostra lançará para o Brasil e toda a América Latina as 
coleções para a temporada fria de 2021, com pedidos para as vitrines já a partir do mês de feve-
reiro do próximo ano. “Além de possibilitar alguns pedidos de pronta entrega ainda para o verão 
deste ano, a Zero Grau terá a função de mostrar como serão os primeiros meses da indústria e 
do varejo, sendo um termômetro da economia setorial”, destaca Frederico Pletsch, diretor da 
Merkator Feiras e Eventos, promotora da feira. 

Segundo Pletsch, a feira vai atender todas as normas de segurança e higiene, com todas 
as limitações que constam nos protocolos das autoridades gaúchas, como o Governo do Estado 
e a prefeitura municipal de Gramado. Entre as medidas estão: distanciamento de 1,5 metro entre 
as pessoas nas filas de acesso ao evento, bem como nos balcões de credenciamento e CAEX 
(Central de Atendimento ao Expositor) e nas filas de banheiros, restaurantes e lancherias; corre-
dores divididos e sinalizados com setas indicativas de ida e volta, permitindo o fluxo seguro de 
pessoas e o distanciamento necessário; uso obrigatório de máscaras para todos os participantes 
em todo período do evento; e avisos pelos sistema de som para troca de máscaras a cada 3 
horas. Por fim, conforme a promotora, se algum participante tiver que isolar-se por testar posi-
tivo ou por suspeita de Covid-19, haverá informação a todos os participantes para que possam 
monitorar o desenvolvimento de qualquer sintoma por 14 dias, assim como avisar as autoridades 
necessárias.

A Zero Grau conta com o apoio dos sindicatos das indústrias de calçados de Estância 
Velha, Ivoti,  Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga e Três Coroas.             

 

Foto: Dinarci Borges

PRIMEIRA FEIRA BRASILEIRA PRESENCIAL DO ANO, 
ZERO GRAU MOVIMENTA O SETOR CALÇADISTA
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A Abicalçados está se adaptando à nova realidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). Criada em 2018 e em vigor desde setembro deste ano, a legislação tem como objetivo 
regular a utilização de dados pessoais e proteger a liberdade e a privacidade dos consumidores 
brasileiros. 

Segundo a consultora jurídica da Abicalçados, Sinara Sander, a cultura de proteção de 
dados passa a ser, mais do que nunca, um tema de atenção da entidade. Por outro lado, a advo-
gada ressalta que a LGPD demanda uma série de adaptações na forma de coletar, armazenar e 
usar dados de Pessoas Físicas (titulares de dados), dos mais básicos (nome, RG, CPF etc) até os 
mais sensíveis (religião, orientação sexual, ideologia etc). Segundo Sinara, a média de prazo para 
adequação das empresas, em geral, chega a seis meses. “Então é muito importante começar 
esse processo o quanto antes”, concluiu. 

No último dia 9 de novembro, assumiu a presidência da Associação Brasileira de Empresas de Com-
ponentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), o empresário Gerson Luis Berwanger. Pre-
sidente da Bertex Produtos para Moda, Berwanger assumiu o cargo máximo da entidade por 
dois anos, com os compromissos de fomentar ainda mais as exportações do setor, trabalhar o 
conceito de sustentabilidade, potencializar o Inspiramais, entre outros.  O empresário assume a 
posição que era de Milton Killing, presidente da Killing.

Foto: Dinarci Borges

ABICALÇADOS SE ADEQUA À LGPD

DIRETORIA DA ASSINTECAL ASSUME COM 
DESAFIO DE FORTALECER EXPORTAÇÃO DO SETOR
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SUSTENTABILIDADE

Vivemos em um mundo em constante modificação, acelerado pela pandemia, e que 
levou a humanidade a uma reflexão sobre o que realmente importa e que futuro quere-
mos preparar para as futuras gerações.

O crescimento econômico muitas vezes desenfreado extrapolou limites e cons-
truiu em determinadas áreas modelos que mais destroem do que qualquer outra coisa.

Indo contra esta linha de pensamento surgem modelos diferenciados e olhares 
voltados para valores que se não estavam esquecidos também não tinham o merecido 
reconhecimento. As corporações começam a ouvir o seu cliente e entender não somen-
te suas necessidades, mas também seus anseios.

As preocupações do homem moderno levam as empresas a buscarem alterna-
tivas que atendam a estes interesses e, neste quesito, a Sustentabilidade no seu mais 
amplo sentido passa a se destacar. O que antes atendia meramente interesses legais 
ocupa uma nova dimensão no cenário mundial.

Sim, queremos um mundo melhor e somos responsáveis pelo resultado desta 
necessidade e, então, o questionamento a seguir é o que estamos fazendo com relação 
às nossas preocupações.

A Piccadilly atenta ao que acontece no cenário mundial, buscando não somente 
se adequar às tendências, mas também ser pioneira em sua área de atuação, reforça seu 
Projeto de Sustentabilidade, formando um comitê para tratar desta questão.

Nós adotamos a política Zero Aterro. Desde 2013, nenhum dos resíduos sóli-
dos industriais gerados pela Piccadilly são dispostos em aterros industriais. Todos estes 
resíduos gerados são submetidos a um processo de separação e triagem, sendo que 
aproximadamente 70% são reciclados e os resíduos não passíveis de reciclagem são 
destinados para coprocessamento. O uso do resíduo como combustível também evita 
o uso de combustíveis de origem fóssil para acionar as caldeiras, contribuindo para a 
redução das emissões de gases de efeito estufa.

Desde o ano de 2016, deixamos de emitir cerca de 824,642 toneladas de CO2e 
por meio da compra de energia elétrica oriunda de fontes renováveis.

Nossas boas práticas em sustentabilidade resultaram na obtenção do Selo Ouro 
do Programa Origem Sustentável, uma certificação para as empresas brasileiras da 
cadeia produtiva do calçado que incorporam a sustentabilidade em seus processos 
produtivos. Ações como o uso racional de água e energia, controle da origem da ma-
téria-prima, incentivo à educação, redução da geração de resíduos e reutilização dos 
resíduos gerados no processo para a fabricação de novos materiais contribuíram para 
essa conquista. 

Além disto, temos várias ações relacionadas ao desenvolvimento das comuni-
dades onde atuamos, empoderamento feminino, ações sociais em temas relevantes e o 
engajamento de nossa equipe de colaboradores na Oktoberfest.

Preparar o futuro para as próximas gerações e um olhar na perenidade do ne-
gócio sendo atuante e protagonista de ações que agregam valor está no DNA desta 
empresa atuante há 65 anos no mercado de calçados.

BOAS PRÁTICAS SÃO 
ROTINA NA PICCADILLY

Lindoberto de Oliveira 
Gerente Administrativo da Piccadilly

https://www.abicalcados.com.br/origemsustentavel
https://www.abicalcados.com.br/origemsustentavel
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ABICALÇADOS APRESENTA NOVAS 
PARCERIAS NO CLUBE DE BENEFÍCIOS
A Abicalçados somou mais dois parceiros no Clube de Benefícios para associados da entidade, 
que a partir de agora poderão contar com um desconto de 10% na prestação de serviços de análi-
se tributária da EFCT e acessar serviços da E271 Consultoria com 20% de desconto sobre as taxas 
negociadas para elaboração de projetos de captação de recursos.

Sediada em Novo Hamburgo/RS, a EFCT surgiu com o propósito de gerar fluxo de caixa a 
partir de expertise tributária. O diretor-executivo da empresa, Ricardo Schumacher, destaca que 
a através de ações customizadas, balizadas na legislação e com auxílio de tecnologia, a EFCT 
consegue, em curto período de tempo, trazer novas fontes de receitas para as empresas, sendo 
o trabalho realizado com a remuneração sobre o resultado obtido, isto é, os honorários serão de-
vidos apenas no sucesso da operação. “As constantes alterações na legislação tributária, aliada a 
não clareza na redação de inúmeros dispositivos legais, faz com que novos olhares às operações 
resultem em expressivos benefícios”, avalia o executivo.

Conforme Schumacher, uma análise integral dos últimos 60 meses leva, em média, 90 
dias, em alguns casos com resultados bastante expressivos. “Tomando como base os trabalhos já 
realizados na cadeia coureiro-calçadista, a média de recuperação foi de 10% a 20% do faturamen-
to mensal da companhia. Um case de sucesso ocorreu em uma indústria de calçados de Novo 
Hamburgo/RS, que possuía faturamento médio mensal de R$ 1,8 milhão. “Na oportunidade, foram 
levantados créditos administrativos no total de R$ 220 mil”, conta.

Já a E271 foi fundada em 2017, com o objetivo de dirimir um gargalo histórico do setor cal-
çadista: a dificuldade no acesso a recursos para desenvolvimento de novos produtos e serviços. O 
diretor da empresa, Alexandre Peteffi, conta que os projetos passam por duas fases importantes 
de avaliação. Na primeira, relacionada à habilitação, confere se a empresa cumpre os requisitos 
mínimos exigidos pelo órgão financiador e se a documentação necessária foi toda entregue no 
prazo estipulado. “É comum que em chamadas de subvenção, a proporção de propostas não 
habilitadas chegue a 50% do número de propostas enviadas. Muitas vezes por uma leitura muito 
rápida do edital e por falta de atenção no preenchimento da proposta e encaminhamento dos 
documentos”, frisa. Caso aprovada nesta etapa, o projeto da empresa é então lido e avaliado com 
relação ao mérito da proposta, ou seja, o quanto de fato apresenta algo novo para o mercado. 
“O trabalho da consultoria é demonstrar com clareza e objetividade qual a proposta de valor do 
projeto da empresa e seus impactos para a sociedade”, acrescenta Peteffi.

Apenas 1%
Peteffi ressalta que a parceria com a Abicalçados surgiu da necessidade de se criar uma cultura de 
inovação no setor calçadista brasileiro, que ainda acessa muito pouco os recursos disponíveis para 
a finalidade. “Em 2019 realizamos um levantamento e concluímos que menos de 1% do montante 
disponível para desenvolvimento de projetos inovadores acaba na mão das  empresas do setor 
calçadista e que, quando o recurso é captado, acaba concentrado em um grupo muito pequeno 
de empresas”, conta o empresário, destacando que a E271 atende empresas de todos os portes.

Saiba sobre o Clube de Benefícios pelo e-mail beneficios@abicalcados.com.br
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FERREIRA PARTICIPA DO INTERCÂMBIO DE 
LIDERANÇAS SETORIAIS
O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, participou, no último dia 27 de ou-
tubro, do Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indústria, evento tradicional promovido pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). De forma on-line, o dirigente da Abicalçados discor-
reu sobre os dados mais atuais do setor calçadista e as projeções para o final do ano e para 2021. 

Ferreira iniciou a explanação destacando a força da indústria calçadista para economia 
brasileira, com a geração de mais de 269 mil postos de trabalho diretos (2019). Somando toda a 
cadeia envolvida na produção, esse número fica próximo de 350 mil trabalhadores. O dirigente 
disse, ainda, que o ano de 2020 foi totalmente atípico para a atividade, com uma queda de pro-
dução que chegou a 30% entre janeiro a setembro na relação com 2019. “No entanto, notamos 
uma melhora da atividade, com retomada da demanda interna e externa nos últimos meses. 
Devemos fechar o ano com uma queda na casa de 25%”, disse. Segundo ele, mesmo com o ar-
refecimento da queda, a produção voltará a patamares de 16 anos atrás, na faixa de 650 milhões 
de pares produzidos. 

Para 2021, a projeção é de consolidação da recuperação a partir da retomada na deman-
da doméstica, que ficou restrita durante quase todo o ano de 2020. A Abicalçados projeta um 
crescimento na casa de 20%, ficando o setor ainda aquém do período pré-crise, em 2019. “Leva-
remos alguns anos para recuperar as perdas deste ano”, concluiu. 

O evento contou ainda com apresentações do Sindicato das Indústrias de Calçados de 
Novo Hamburgo (SIC-NH), do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Ser-
rana (Sindinova), do Sebrae nacional e da própria CNI. 



18

NOVEMBRO 2020

INDÚSTRIA BRASILEIRA É 
DESTAQUE NA SOURCING
O webinar da Sourcing, feira on-line norte-americana que ocorre entre 15 de setembro até 15 de de-
zembro, teve como destaque a indústria brasileira de calçados. O evento aconteceu no último dia 27 
de outubro e contou com as participações das representantes da unidade de Promoção Comercial 
da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli e Paola Pontin, que foram questionadas por compradores 
cadastrados na plataforma sobre a estrutura produtiva brasileira, especialmente sobre a capacidade 
de atender o mercado estadunidense.

Tendo embarcado 7,75 milhões de pares para os Estados Unidos entre janeiro e outubro, a 
indústria calçadista brasileira tem naquele o seu principal mercado internacional desde 1968, data 
da primeira exportação do setor. Segundo Letícia, desde que iniciou a guerra comercial entre o país 
de Donald Trump e o de Xi Jinping, os olhos do compradores norte-americanos têm se voltado mais 
para o calçado brasileiro como forma de fugir das tarifas de importação elevadas. “A indústria bra-
sileira tem se mostrado preparada para atender esse mercado”, comentou Letícia. Em 2019, o Brasil 
exportou 12 milhões de pares aos Estados Unidos, 11% mais do que no ano anterior, aumento acima 
da média geral daquele ano (+1,5%).

Atualmente com 5,6 mil empresas e empregando diretamente 269 mil pessoas de forma 
direta (2019), a indústria calçadista brasileira é a quarta maior do mundo, atrás apenas da China, 
Índia e Vietnã.

Sourcing
A participação brasileira na feira é apoiada pelo Brazilian Footwear, programa de fomento às expor-
tações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Participam sob a bandeira verde-amarela as marcas 
Cocco Miami, Carrano, Plugt, Kids & Baby, Novopé, Awana Group, GB Footwear, ADG Export, Sa-
tryani, Suzana Santos, Boaonda, Cervera e Calçados Gonçalves.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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BRAZILIAN FOOTWEAR REALIZA SEGUNDA 
EDIÇÃO DAS RODADAS AMÉRICA LATINA

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA EDITAL DE 
MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL

Diante do sucesso da primeira edição, bem como alta demanda de empresas, o Brazilian 
Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parce-
ria com a Apex-Brasil, irá promover a segunda edição das rodadas de negócios com comprado-
res da América Latina. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, explica que a iniciativa 
será realizada no mesmo formato da edição anterior, quando 20 marcas calçadistas fecharam 
US$ 1,2 milhão em negócios. “As marcas preenchem um perfil com o seu tipo de produto e 
interesse, e a partir daí são agendadas reuniões de acordo com a demanda dos compradores 
selecionados”, conta. 

Nesta edição, as reuniões com compradores da Colômbia, Equador e Peru acontecerão 
entre 23 de novembro e 4 de dezembro. 

O Brazilian Footwear está com inscrições abertas para o edital de marketing digital internacio-
nal, que tem o objetivo de auxiliar marcas calçadistas brasileiras no mercado internacional atra-
vés de ações com seus clientes do e-commerce que ocorram entre novembro e maio de 2021.  
“Além disso, o edital engloba o apoio à contratação de produção de vídeos para apresentação 
de calçados”, explica Paola, analista de Promoção Comercial da Abicalçados. 

O apoio é de até 50% do valor da ação e é destinado para empresas associadas ao 
Brazilian Footwear nas modalidades Azul e Verde. Mais informações e inscrições pelo e-mail 
paola@abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

https://www.abicalcados.com.br/noticia/rodadas-digitais-com-compradores-da-america-latina-devem-gerar-us-1-2-milhao
https://www.abicalcados.com.br/noticia/rodadas-digitais-com-compradores-da-america-latina-devem-gerar-us-1-2-milhao
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EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
AUMENTARAM EM OUTUBRO
Seguindo a tendência de recuperação gradual, as exportações de calçados registraram um 
leve incremento em outubro. Dados elaborados pela Abicalçados apontam que no décimo 
mês do ano foram embarcados 10,43 milhões de pares, que geraram US$ 55,4 milhões, altas de 
28,6% em volume e de 4,8% em dólares na relação com setembro. Porém, no comparativo com 
o mês correspondente do ano passado, a queda foi de 6,1% em pares e de 36,8% em receita. 
No acumulado dos dez meses do ano, as exportações de calçados somaram 74,9 milhões de 
pares e US$ 545,35 milhões, quedas de 22,3% em volume e de 33,6% em receita em relação 
ao mesmo período de 2019.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que existe uma re-
cuperação em marcha no mercado internacional, mas que não será suficiente para reverter a 
queda registrada ao longo do ano, especialmente a do primeiro semestre. “O ano deve fechar 
com uma queda próxima de 27% nos embarques”, projeta, ressaltando que a tendência é de 
uma recuperação mais substancial a partir de 2021.

Entre janeiro e outubro, o principal destino do calçado brasileiro no exterior foi os Esta-
dos Unidos, que importaram 7,75 milhões de pares por US$ 118 milhões, quedas tanto em vo-
lume (-24%) quanto em receita (-30,7%) no comparativo com período correspondente do ano 
passado. O segundo maior importador do produto verde-amarelo em 2020 foi a Argentina, 
para onde foram enviados 6,28 milhões de pares, que geraram US$ 60,17 milhões, quedas de 
25,2% em volume e de 33,2% em receita na relação com o mesmo ínterim de 2019. O terceiro 
destino de 2020 foi a França, para onde foram embarcados 5,62 milhões de pares por US$ 
45,9 milhões, quedas de 10,3% e 1,9%, respectivamente, ante o ano passado.

Estados
O principal exportador de calçados do Brasil nos dez meses do ano foi o Rio Grande do Sul, de 
onde partiram 17,96 milhões de pares por US$ 244,25 milhões, quedas de 30,3% em pares e de 
35,2% em receita no comparativo com o mesmo período de 2019. O segundo exportador do ano 
foi o Ceará, de onde foram embarcados 25,3 milhões de pares por US$ 136 milhões, quedas tanto 
em volume (-22,7%) quanto em receita (-30,9%) ante o mesmo período de 2019. O terceiro ex-
portador de 2020 foi São Paulo, de onde partiram 5,3 milhões de pares, que geraram US$ 55,4 
milhões, quedas de 19,2% e de 37,5%, respectivamente, no comparativo com o ano passado.
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EXPORTAÇÕES PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros estados do ranking e o total do período 

JAN - OUT 2019: US$ 821,13 milhões JAN - OUT 2020: US$  545,35 milhões VARIAÇÃO:  -33,6%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - OUT 2019: US$ 376,97 milhões 
JAN - OUT 2020: US$ 244,25 milhões

VARIAÇÃO:  -35,2%

JAN - OUT 2019: US$ 197,12 milhões 
JAN - OUT 2020: US$ 120,61 milhões 

VARIAÇÃO:  -30,9%

JAN - OUT 2019: US$ 88,68 milhões 
JAN - OUT 2020: US$ 55,39 milhões 

VARIAÇÃO:  -37,5%

TOTAL

JAN - OUT 2019: US$ 324,55 milhões JAN - OUT 2020: US$ 261,37 milhões VARIAÇÃO:  -19,5%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - OUT 2019: US$ 161,76 milhões 
JAN - OUT 2020: US$ 152,02 milhões 

VARIAÇÃO:  -6,0%

JAN - OUT 2019: US$ 68,33 milhões 
JAN - OUT 2020: US$ 41,6 milhões 

VARIAÇÃO:  -39,1%

JAN - OUT 2019: US$ 41,92 milhões 
JAN - OUT 2020: US$ 31 milhões 

VARIAÇÃO:  -26%

Importações aumentaram 2,6%
Assim como as exportações, as importações de calçados também registram incremento ante 
setembro. Em outubro, foram importados 1,28 milhão de pares, 2,6% mais do que no mês an-
terior. Em receita, as importações de outubro alcançaram US$ 23,58 milhões, 4,6% menos do 
que em setembro. “Tanto a China quanto o Vietnã já estão produzindo a níveis superiores aos 
da pré-pandemia. Precisamos ficar atentos para não haver uma invasão de produtos asiáticos 
com preços abaixo dos praticados no mercado, ainda mais nesse período ainda muito sensí-
vel”, explica Ferreira.

No acumulado de janeiro a outubro, as importações somaram 18,53 milhões de pares e 
US$ 261,37 milhões, quedas de 24,9% e de 19,5%, respectivamente, ante o mesmo período do ano 
passado. As principais origens do período foram os países asiáticos Vietnã (8,47 milhões e US$ 
152 milhões, quedas de 19,6% e 6%, respectivamente), Indonésia (2,54 milhões e US$ 41,6 milhões, 
quedas de 40,3% e 6%) e China (5,63 milhões e US$ 31 milhões, quedas de 22,2% e 26%).

Em partes de calçados – cabedais, palmilhas, solas, saltos etc – as importações soma-
ram US$ 5,77 milhões, 38,7% menos do que no mesmo período do ano passado. As principais 
origens foram China, Paraguai e Vietnã.

BALANÇA COMERCIAL
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NOTAS RÁPIDAS

Garantia

• Crédito no aval dos sócios

Características - Operação Express

• Valor: R$ 1.500.000

• Prazo: 18 meses (3 meses de carência e 15 parcelas)

• Taxa: A partir de 0,89%a.m

• Prazo médio entre análise e desembolso: Até 4 dias úteis

Características - Operação Padrão

• Valor: R$ 750.000 a R$ 4.000.000

• Prazo: Até 24 meses (3 meses de carência e 21 parcelas)

• Taxa: A partir de 0,95%a.m

• Prazo entre análise e desembolso: Até 15 dias

CRÉDITO - GIRO EXPRESS XP EMPRESAS

Observações

• Sujeito à aprovação de crédito

• Nenhuma das operações acima exigem conta aberta na XP 
Investimentos

Documentos necessários

• Contrato social mais recente e última ata de eleição da diretoria;

• Balanços e DRE`sde 2017, 2018, 2019 e parcial de 2020 (para o 
tomador e outras empresas do grupo)

• Endividamento bancário aberto por instituição, valor, produto, 
prazo, taxa e garantia

• Principais clientes e fornecedores (acima de 5% do volume total);

• Relação faturamento mensal (últimos 36 meses)

• Apresentação institucional e organograma do grupo (se 
disponível)

• Imposto de renda dos sócios e devedores solidários

Fale conosco: gilcinei.schemes@montebravocorp.com.br    |    51 99277-8416    |    montebravo.com.br 

INFORME PUBLICITÁRIO

ABICALÇADOS APOIA 
O 39º ENAEX

A Abicalçados é apoiadora da 39ª 
edição do Encontro Nacional de 
Comércio Exterior (ENAEX), que 
será promovido pela Associação 
de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB) entre os dias 12 e 13 de no-
vembro. As inscrições são gratuitas 

e podem ser realizadas no link. O evento será on-line. 

O encontro inicia com apresentações do presidente da AEB, José 
Augusto Castro, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre 
os pontos altos mais esperados do evento estão apresentações dos 
ministros de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que falará so-
bre redução de custos para promoção do comércio exterior, e do 
ministro da Economia Paulo Guedes, que falará sobre a orientação 
econômica para as relações comerciais. 

Veja a programação completa no site e inscreva-se. 

http://enaex.com.br/?apoio=abicalcados2
http://enaex.com.br/?apoio=abicalcados2

