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No artigo anterior, do Abinforma de novembro, eu fiz uma análise preliminar do ano que findou. 
Foi um ano deveras difícil não somente para o setor calçadista, mas para todos os demais. Com 
exceção das principais economias asiáticas, que parecem ter sentido impactos menores e já 
estão a pleno vapor, o mundo sentiu um baque muito forte nas suas atividades, com impacto 
social gravíssimo. A recuperação iniciou já nos últimos meses deste 2020, mas a queda brusca 
ante 2019 será inevitável. O PIB mundial, conforme o Banco Mundial, deve cair 5,2%, o maior 
tombo em décadas. Já o PIB brasileiro deve encolher na faixa de 4,4%. 

Para o setor calçadista, a estimativa é de uma perda de cerca de 25% na produção, o 
que nos levará aos patamares de meados dos anos 2000. A boa notícia é que, desde os últimos 
meses de 2020, temos experimentado uma retomada do mercado doméstico e das exportações 
de calçados, o que nos deixa mais otimistas para este novo ano. Também devemos destacar a 
vitória da derrubada do veto presidencial à continuidade da desoneração da folha de pagamen-
tos para 2021, o que dará um fôlego maior para a consolidação da recuperação ao longo deste 
ano, com impacto muito forte na criação de postos de trabalho. 

Por outro lado, temos ciência também de que a consolidação da recuperação brasileira 
passa, sobretudo, pelas reformas estruturantes que proporcionem uma maior competitivida-
de para a indústria nacional, tão combalida por anos a fio, com uma carga tributária que está 
entre as maiores do mundo, especialmente diante dos nossos principais concorrentes, uma 
logística cara e ineficiente, um estado totalmente engessado, burocrático e pesado, entre tan-
tos outros problemas. Sem essas reformas, a recuperação será um voo de galinha. A economia 
irá melhorar para logo depois acomodar novamente em uma estabilidade negativa e que não 
condiz com o potencial do Brasil.  

Os desafios não são poucos, mas a nossa vontade de ajudar a criar bases para um país 
melhor, mais justo e eficiente, é igualmente grande. E nessa luta queremos seguir contando com 
vocês, calçadistas brasileiros. Afinal, unidos somos muito mais fortes!

PALAVRA DO PRESIDENTE

REFORMAS ESTRUTURAIS SERÃO 
FUNDAMENTAIS PARA A RECUPERAÇÃO

Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da Abicalçados

CONHEÇA A ABICALÇADOS

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Caetano Bianco Neto

Conselheiros: Analdo S. Moraes, Astor R. Ranft, Caio Borges, Carlos A. Mestriner, Claudio Chies, Darcio Klaus (Cisso), 
Jorge Bischoff, Junior César Silva, Marco L. Müller, Paulo Konrath, Renato Klein, Ricardo José Wirth, Rosnei A. Silva, Samir 
Nakad e Sérgio Gracia

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

CONSULTORES: Edson Morais Garcez e Heitor Klein. 

http://www.abicalcados.com.br
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a única
que tem

tudo
para
criar o
amanhã

45a FEIRA INTERNACIONAL DE COUROS, PRODUTOS 
QUÍMICOS, COMPONENTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PARA CALÇADOS E CURTUMES.

A indústria calçadista está cada vez mais sustentável. 
E os reflexos desse comportamento já estão no mercado. 

Vamos juntos nesse caminho. Participe da FIMEC 2021.
+ de 500 expositores
+ conexões para o seu negócio

Das 13h às 20h Fenac | Novo Hamburgo/RS

Seja expositor na Fimec 2021
51 3584 7200 | comercial@fenac.com.br
51 3067 5750 | comercial@ruffato.com.br

www.fimec.com.br/feirafimecNOVA DATA
04 a 06 de maio de 2021

 FEIRA PRESENCIAL CONFIRMADA
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ABI NA MÍDIA

Setores empregam 6 milhões de pessoas. Sonora 
com presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo 
Ferreira.

Assista aqui

Setor elimina as perdas com a pandemia do corona-
vírus. Sonora com presidente-executivo da Abicalça-
dos, Haroldo Ferreira.

Assista aqui

Na avaliação de empresários, a decisão do Congres-
so de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro 
à desoneração da folha de pagamento dá maior se-
gurança jurídica às empresas e deve permitir a ma-
nutenção de empregos. Em alguns setores, como o 
de telesserviços, a estimativa era de que a reoneração 
do tributo pudesse elevar os custos fiscais das com-
panhias em até 11%. Em nota, o presidente-executivo 
da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Haroldo Ferreira, disse que a reone-
ração “jogaria um balde de água fria na recuperação 
gradual que temos experimentado nos últimos meses 
de um ano para se esquecer”.

CONGRESSO PODE GARANTIR DESONERAÇÃO

QUINTA ALTA CONSECUTIVA DA INDÚSTRIA

EMPRESAS FALAM EM SEGURANÇA JURÍDICA

02 DE NOVEMBRO DE 2020
BAND TV  | JORNAL DA BAND 

04 DE NOVEMBRO DE 2020
SBT | SBT BRASIL 

05 DE NOVEMBRO DE 2020
O ESTADO DE S. PAULO | ECONOMIA & NEGÓCIOS  P. 3

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=5800daa31f4f.9192790.15536993&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=01f752f36a4b.9202583.15550414&rn=1
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ABI NA MÍDIA

A pandemia dizimou empregos na indústria calça-
dista no país e, particularmente, no Estado. Os dados 
de fechamento de postos de trabalho no segmento 
entre março e maio foram assustadores. Em junho, 
o número de demissões caiu, e, em agosto, o saldo 
de emprego nas indústrias gaúchas do segmento 
passou a ser positivo, e até outubro já foram cria-
das 5.235 vagas no Rio Grande do Sul. O relatório 
Inteligência de Mercado, elaborado pela Abicalça-
dos com dados do Cadastro Geral de Emprego e 
Desemprego (Caged), mostra que a retomada das 
contratações ainda está longe de alcançar o número 
de desligamentos, que atingiu 20.615 pessoas entre 
março e julho. Mas, ao menos, estancou a sangria em 
um segmento intensivo em mão de obra. 

ATÉ UM DOS SETORES QUE MAIS DEMITIRAM NO RS VOLTOU A CONTRATAR
30 DE NOVEMBRO DE 2020 
GZH | GERAL  
 

Capa GZH Olá, CWA CLIPPING 

Marta Sfredo 

Ensaio de reação 

Até um dos setores que 
mais demitiram no RS 

Porto Alegre Gaúcha + 14:30 - 16:30 AO VIVO 

voltou a contratar 
Depois de cortes que passaram de 20 mil no Estado, segmento recuperou 5,2 

mil vagas 

30/11/2020 - 14h00min 

Atualizada em 30/11/2020 - 14h44min 

A pandemia dizimou empregos na indústria calçadista no país e, particularmente, no 

Estado. Os dados de fechamento de postos de trabalho no segmento entre março e maio 

foram assustadores . 
Marta Sfredo 

Em junho, o número de demissões caiu, e, em agosto, o saldo de emprego nas indústrias 

gaúchas do segmento passou a ser positivo, e até outubro já foram criadas 5.235 vagas no 

Rio Grande do Sul (veja tabela abaixo). 

O relatório Inteligência de Mercado, elaborado pela 

Leia Mais 
Mais Lidas Abicalçados com dados do Cadastro Geral de Emprego e 

Número de demissões Desemprego (Caged), mostra que a retomada das 
na indústria 

1 
calçadista sobe para contratações ainda está longe de alcançar o número de Caso João Alberto Freitas: 7,7 mil no RS 

testemunhas afirmam à desligamentos, que atingiu 20.615 pessoas entre março e 
polícia terem sido Cena que não se via 

julho. Mas, ao menos, estancou a sangria em um importunadas por vítima há quatro anos: quase 
360 mil pares de dentro de mercado 
sapatos travados na segmento intensivo em mão de obra. 
Argentina 

2 Rodrigo Hilbert recorda 

separação de Fernanda Contados os saldos positivos de janeiro e fevereiro, ainda 
Lima: "Tivemos que passar 

há uma redução total de 10 mil vagas no acumulado do ano até outubro. É a pior situação por isso" 

entre os Estados produtores de calçados no Brasil. Os que têm saldos positivos nos 

3 CEO do Ibope pede primeiros 10 meses do ano são Ceará (2.269 vagas), Paraíba (887), Paraná (756) e Sergipe 
desculpa aos porto- 

(21). Em São Paulo, onde também há um grande polo no segmento, a destruição de vagas alegrenses por pesquisa 

que apontou Manuela à 
se limita a 4.932 no período. 

frente 

4 VÍDEO: veja como foi a A previsão da Abicalçados é otimista para 2021. Em todo o país, estima aumentar o 
grande erupção solar que 

faturamento em 19%. No entanto, a entidade reconhece que o segmento só alcançará o atingiu a Terra na última 

semana nível pré-pandemia em 2022, porque a queda neste ano deve atingir 25%. 

5 A união das esquerdas 
Saldo entre contratações e demissões no setor funcionará? 

Janeiro 2.531 

Fevereiro 2.694 

Aos poucos, as feiras de negócios no Rio Grande do 
Sul vão retornando ao modelo presencial. Após a Fei-
ra Internacional de Turismo (Festuris), que aconteceu 
de 5 a 8 de novembro, os pavilhões do Serra Park, em 
Gramado, vão receber, entre segunda (16) e quarta-
-feira (18) a Zero Grau - Feira de Calçados e Acessó-
rios. A feira, que funcionará das 08 às 19h, vai reunir 
pelo menos 100 expositores e mais de 150 marcas, 
com a expectativa de receber cerca de dois mil lojis-
tas. De acordo com dados da Associação Brasileira da 
Indústria de Calçados (Abicalçados), entre janeiro e 
setembro a produção calçadista brasileira teve queda 
de 30,9% ante o mesmo período de 2019. Os empre-
gos do setor, até setembro, tiveram redução de 14%, 
com a perda de 25,8 mil postos de trabalho. Atual-
mente, 243 mil pessoas são empregadas diretamente 
pelas indústrias calçadistas em todo o Brasil.

FEIRA ZERO GRAU REÚNE SETOR 
CALÇADISTA EM GRAMADO

12 DE NOVEMBRO DE 2020 
JORNAL DO COMÉRCIO | GERAL  

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

Assista aqui

CONGRESSO DERRUBA VETO À DESONERAÇÃO
05 DE NOVEMBRO DE 2020
REDE GLOBO  | JORNAL HOJE 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=5b175f10c2a4.9206101.15554921&rn=1
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CALÇADISTAS  DIVERSIFICAM 
ATUAÇÃO NO MERCADO DIGITAL
Com o objetivo de recuperar as exportações de calçados neste momento de retomada econô-
mica, a Abicalçados, por meio do Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações do 
setor mantido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil), promoveu um webinar para apresentar ações digitais no mercado internacio-
nal em 2021. A iniciativa ocorreu no último dia 8 de dezembro e foi conduzida pela coordena-
dora e a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli e Paola Pontin.

Na oportunidade, Letícia e Paola detalharam todas as dez ações do Brazilian Footwear 
para o próximo ano. “São ações que buscam ir além da manutenção de mercado e que visam 
expandir a atuação do calçado brasileiro no âmbito internacional”, ressalta Letícia. Segundo ela, 
as ações recebem subsídios de cerca de 50%. “Além do apoio, é importante destacar que os 
eventos on-line têm custos muito mais atrativos do que os físicos, especialmente em função da 
logística envolvida”, explica. 

Dados da Euromonitor apontam o crescimento da participação do e-commerce no mercado 
internacional, uma tendência puxada pelos consumidores, mas que também tem impacto nos mo-
delos de negócios das empresas. Principal mercado latino-americano de calçados, no Brasil apenas 
1,2% das vendas eram realizadas via e-commerce em 2010. Em 2019, a participação pulou para 13%. 
Já nos três principais mercados consumidores de calçados do mundo, China, Índia e Estados Uni-
dos, a participação pulou de 0,9%, 1,3% e 7,5% para 29,3%, 9,7% e 22,7%, respectivamente.
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Confira as ações digitais 2021

EDITAL DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL
Com impacto global, o edital permite que empresas associadas ao Brazilian Footwear proponham 
ações internacionais com foco em marketing digital junto a parceiros que trabalhem com e-com-
merce. No ano passado, as ações de marketing digital geraram US$ 643 mil para as participantes. 
-Período: novembro de 2020 a maio de 2021.

BRASIL FASHION NOW (ESTADOS UNIDOS E EUROPA)
Com duração de seis meses, o Brasil Fashion Now é um showroom digital dedicado à moda brasilei-
ra com o objetivo de apresentar, facilitar e gerar exportações para os mercados dos Estados Unidos 
e Europa. Atualmente, nove calçadistas têm seus perfis expostos na plataforma Blanc Fashion - 
www.blancfashion.com - para mais de 10 mil compradores de 60 países cadastrados. 
-Período: março a agosto de 2021.

BRAZILIANFOOTWEAR.COM
Plataforma on-line exclusiva de calçados brasileiros para exportação. Atualmente conta com apro-
ximadamente 160 empresas cadastradas. 
-Período: todo ano. 

BRAZILIANFOOTWEAR.COM POWERED BY JOOR (ESTADOS UNIDOS)
Inédita, a ação do Brazilian Footwear facilita a inserção no mercado norte-americano, embora tenha 
impacto global. Com ferramentas de gestão já consolidadas e exigidas pelos principais players do 
País, a plataforma é fundamental para empresas que desejam entrar ou reforçar presença no mer-
cado norte-americano. No total, são mais de 200 mil compradores cadastrados. 
-Período: todo ano.

MICAM AMERICAS/FOOTWEAR@COTERIE/SOLE COMMERCE (AMÉRICAS DO NORTE E CENTRAL)
Feiras digitais realizadas em parceria com a NuOrder, plataforma de gestão de pedidos e clientes 
utilizadas por alguns dos maiores players internacionais do setor. 
-Período: 1º semestre de 2021.

SOURCING AT MAGIC DIGITAL (AMÉRICAS DO NORTE E CENTRAL)
Feira digital voltada para fabricantes, fornecedores, prestadores de serviços e private label. 
-Período: 1º de março a 1º de maio de 2021.

MICAM MILANO DIGITAL (EUROPA)
A maior feira calçadista do mundo agora no ambiente digital. No total, são mais de 500 mil com-
pradores internacionais cadastrados na plataforma NuOrder, com vendas realizadas diretamente no 
site. Em 2020, a edição do evento gerou US$ 353 mil para as marcas brasileiras.  
-Período: 1º semestre de 2021.

RODADAS DE NEGÓCIOS ON-LINE NA FRANÇA
Reuniões on-line com compradores franceses interessados nos produtos brasileiros. 
-Período: 1º semestre de 2021.

RODADAS DE NEGÓCIOS ON-LINE NA RÚSSIA
Reuniões on-line com clientes russos interessados nos produtos brasileiros. 
-Período: junho de 2021.

RODADAS DE NEGÓCIOS ON-LINE NA AMÉRICA LATINA
A ação estreou ainda em 2020, com duas edições, sendo que a primeira delas deve gerar mais de 
US$ 1,2 milhão entre negócios efetivados e alinhavados - a segunda terá os dados divulgados na 
próxima semana. Tratam-se de rodadas de reuniões on-line com compradores dos principais mer-
cados da América Latina. 
-Período: março e agosto de 2021.
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INOVA-AÇÃO

O sucesso é algo que sempre precisou ser explicado. Na medida em que adentramos 
o século XXI e nossas vidas ficaram cada vez mais dinâmicas e nos tornamos cada vez 
mais suscetíveis a um bombardeio de comunicações, cresceu também a busca por res-
postas prontas. Não há tempo para aprofundamentos e um mergulho no cerne dos con-
ceitos. Precisamos de respostas rápidas e imediatas.

Ao fazer uma pesquisa no Google Trends para entender o volume de buscas 
por Transformação Digital no mundo ao longo dos anos (mais precisamente a partir de 
2004) noto que, se comparado ao volume de buscas em 2020, até 2014 o termo prati-
camente inexistia. E o que isso quer dizer? Para mim representa perfeitamente a ânsia 
em termos uma resposta simples e direta para todos nossos problemas. Hoje o termo é 
esse, mas, e amanhã? 

A Transformação Digital é uma expressão ampla e que pode significar muitas 
coisas. Como diria um amigo, trata-se de uma “palavra grávida”, pois muitos universos 
podem estar contidos dentro dela. Entendo que a Transformação Digital pode funcionar 
como um mecanismo para redesenhar uma organização originada antes dos anos 2000, 
momento a partir do qual a Internet já estava difundida, bem como as redes sociais e 
iniciava-se a expansão do comércio eletrônico no mundo. 

Quando começamos a falar sobre o tema na Arezzo&Co, tomamos grande cui-
dado para entender o que ele efetivamente representaria para o nosso negócio. Antes 
de pensar em projetos e iniciativas pensamos em significado. Sabíamos que na essência 
o movimento teria mais relação com nosso modelo mental (mindset) do que com apli-
cação pura de tecnologia. O que seria então Transformação Digital para a Arezzo&Co? 

Definimos da seguinte forma: assumir o protagonismo em um processo de pro-
funda transformação do nosso negócio, através do estabelecimento de uma cultura ágil 
e digital, conhecimento granular de nossos clientes e elevação de nosso patamar tec-
nológico. Utilizar a tecnologia como uma plataforma de crescimento para a Arezzo&-
Co, empoderando nossas marcas para maximizar seu impacto, reduzindo ineficiências e 
abrindo avenidas para novos negócios.

Essa definição foi um bom primeiro passo, mas serviu apenas como base para 
o surgimento do que chamo das 4 perguntas fundamentais da Transformação Digital. 
Perguntas simples, porém profundas, que creio serem a base para qualquer empresa que 
mire a sua reinvenção. São elas:

1. Para onde vamos? (Qual o ponto A e o ponto B do seu negócio?)
2. Por quê?  (Qual o sentido de fazer esse movimento? Qual propósito conecta-

rá seu time nesta direção?) 
3. Como? (Qual método será utilizado para fazer essa transformação?)
4. Quão rápido? (Qual nível de recursos financeiros e humanos serão emprega-

dos?)

Há alguns dias, ao comentar para o nosso fundador, Anderson Birman, sobre a 
convicção de estarmos executando uma sólida estratégia, ele prontamente – e sabia-
mente - me respondeu: “obrigado, mas clientes satisfeitos é a nossa meta”. 

Sendo assim, termino aqui com a seguinte pergunta: a Transformação Digital irá 
deixar o seu cliente mais satisfeito? 

TRANSFORMAR PARA QUE? 
Maurício Bastos
Diretor Executivo de Transformação Digital da Arezzo&Co
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ABI NOTÍCIAS

Nos meses mais recentes, a Abicalçados vem trabalhando incessantemente na resolução de 
problemas referentes à logística reversa do setor em Mato Grosso do Sul. Isso porque, em de-
zembro de 2019, o governo local promulgou decreto normativo exigindo que as empresas que 
mantêm negócios naquele Estado realizem cadastro no Instituto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul (Imasul) e se adequem à diretrizes específicas em Logística Reversa, o que gerou 
notificações para mais de 9,4 mil empresas, sendo cerca de 200 do setor calçadista. 

A advogada e coordenadora da Assessoria Jurídica da Abicalçados, Suély Mühl, destaca 
que, para aderir ao cadastro do Imasul, as empresas devem estar vinculadas às chamadas enti-
dades gestoras, caso da Abicalçados. “Nos últimos meses, estamos intensificando esse trabalho 
de ajustes junto às empresas que possuem atuação no Mato Grosso do Sul, visto que muitas 
nem mesmo estão cientes das notificações”, conta, acrescentando que as empresas que não se 
cadastrarem ao Imasul e regularizarem a situação junto ao Estado podem responder adminis-
trativamente, com multas que variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil, e até mesmo criminalmente, com 
detenção. “Inclusive, como forma de intensificar a fiscalização, o Governo autorizou o cruzamen-
to de dados fornecidos pela Secretaria Estadual da Fazenda com o cadastro do Imasul”, alerta.

Passos
A partir da aderência ao cadastro do Imasul, as empresas devem calcular as chamadas pegadas 
ambientais. No caso do setor calçadista, o cálculo se dá, basicamente, com relação às embala-
gens na qual são envoltas os produtos. 

A regularização das empresas notificadas junto ao Estado, que deveria ocorrer até o dia 
10 de dezembro, foi prorrogada para 31 de janeiro de 2021. O ciclo atual para cálculo da pegada 
ambiental é referente ao segundo semestre de 2018 e 2019 integral. Por lei, a indústria deve pa-
gar o mínimo de 22% do total de pegada gerada. Segundo Suély, o valor é cerca de R$ 180 por 
tonelada gerada, valor com desconto de 75% para empresas associadas à Abicalçados. 

Leia mais na página 18.

ABICALÇADOS ALERTA PARA 
LOGÍSTICA REVERSA DO SETOR
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ABI NOTÍCIAS

O ano de 2020 foi de dificuldades para o setor calçadista nacional. Dependente do mercado 
doméstico, para o qual são destinadas mais de 85% das vendas setoriais, a indústria calçadista 
viu sua produção despencar 27% (até outubro). Para 2020, a projeção é de que a queda fique 
em torno de 25%, fazendo com que o setor retorne ao patamar produtivo de 16 anos. A queda, 
conforme a Abicalçados, foi influenciada também pelas exportações de calçados, que até no-
vembro caíram 19,4%.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a pandemia do 
novo coronavírus afetou severamente a indústria calçadista, que deve encerrar o ano com 250 
milhões de pares a menos e com a perda de cerca de 20 mil postos de trabalho. “Existe uma 
tendência de recuperação verificada nos últimos meses de 2020. Para o início de 2021, a ten-
dência é essa, ainda mais levando em consideração a vacinação e a normalização do comércio 
físico, do qual ainda somos dependentes”, explica o executivo, ressaltando que a previsão é de 
um crescimento de 19% ao longo de 2021, portanto com o setor ainda encerrando o próximo 
ano abaixo dos registros de 2019. “Ou seja, se empatarmos com 2019, será apenas em 2022”, 
projeta Ferreira.

Ferreira conta que o ano só não foi pior devido a algumas medidas de estímulos adotadas 
pelo Governo Federal, caso da MP 936, que permitiu a preservação de empregos através da fle-
xibilização das jornadas e suspensões temporárias de contratos de trabalho, e da desoneração 
da folha de pagamentos, que permitiu que as empresas continuassem substituindo o pagamen-
to de 20% sobre a folha de salários por 1,5% da receita bruta, excluindo as exportações. “Foram 
fundamentais (as iniciativas), o ano poderia ter sido muito pior do que foi”, avalia. Por outro lado, 
o dirigente da Abicalçados ressalta que para dar continuidade a uma recuperação mais robusta 
e sustentável, é preciso avançar nas reformas estruturais do Estado brasileiro, especialmente no 
que diz respeito às reformas tributária e administrativa. “O certo é que não podemos conviver 
com um Estado do tamanho que está, com a dívida pública crescendo e os tributos sobre o 
setor produtivo elevados. É preciso desburocratizar e diminuir a carga tributária para termos 
o mínimo de competitividade para concorrer com os players internacionais, tanto aqui quanto 
além-fronteiras”, pontua. 

SETOR CALÇADISTA DEVE CRESCER 19% 
EM 2021, PROJETA ABICALÇADOS
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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%

DADOS*

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

2020 
Produção (janeiro e outubro): -27%
Produção (projeção 2020): -25%
Exportação (janeiro a novembro): -19,4%

2020 
Projeção produção (ante 2020): +19%
Projeção exportação (ante 2020): +21,2%

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da AbicalçadosAntidumping
A principal pauta para o setor em 2021 é a renovação e ampliação do direito antidumping, 
que atualmente é aplicado contra calçados importados da China com o objetivo de garantir a 
concorrência leal no mercado interno brasileiro. A sobretaxa, atualmente em US$ 10,22 por par 
importado da China, vence em março de 2021. 

Além da renovação da medida, a Abicalçados está pleiteando a ampliação do direito para 
Vietnã e Indonésia, países que também utilizam o dumping para competir nos seus principais 
mercados, caso do Brasil. A medida é vista como fundamental para garantir a concorrência leal 
no mercado interno brasileiro, ainda mais diante do atual cenário, em que os países asiáticos já 
voltaram aos patamares produtivos pré-crise e que portanto devem aumentar suas exportações 
de produtos altamente subsidiados ao longo do próximo ano.
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RETROSPECTIVA 2020

• A partir do dia 10 de janeiro, o governo argentino passa a aplicar uma alteração no regime de 
licenças de importação, diminuindo a validade das mesmas de 180 para 90 dias após aprova-
ção do Sistema Integral de Monitoramento de Importações (SIMI, sigla em espanhol).

• Entre 13 e 15 de janeiro acontece a Couromoda, em São Paulo/SP. Abicalçados, através do 
Brazilian Footwear, promove o Projeto Comprador Vip, com o grupo sul-africano Polo South 
Africa. Projeto gera US$ 60 mil em negócios alinhavados.

• Nos dias 11 a 14 de janeiro, 44 marcas brasileiras apoiadas pelo Brazilian Footwear participam 
da Expo Riva Schuh, em Riva del Garda/Itália. Iniciativa gera US$ 34,4 milhões entre negócios 
in loco e alinhavados.

• No dia 15 de janeiro, o governo de Donald Trump anunciou a redução da sobretaxa aos cal-
çados chineses, em vigor desde setembro de 2019, de 15% para 7,5%. Além disso, o governo 
norte-americano suspendeu a entrada em vigor de uma outra lista de calçados provenientes 
da China que passariam a ser sobretaxados em 2020.

O ano de 2020 foi bastante atípico, com graves problemas sociais e econômicos gerados pelo 
avanço da pandemia do novo coronavírus em todo o mundo. Com as restrições impostas aos 
encontros físicos, também foi o ano definitivo para a digitalização do mercado. Confira alguns 
dos destaques do ano passado: 

• Entre 16 e 19 de fevereiro, o Brazilian Footwear 
promove a participação de 76 marcas brasileiras 
na Micam, em Milão/Itália. Participação gera US$ 
38,2 milhões entre negócios in loco e alinhava-
dos. (foto).

• Trinta marcas brasileiras apoiadas pelo Brazilian 
Footwear participam do circuito de feiras nos 
Estados Unidos, que contempla as mostras FN 
Platform (Las Vegas), Playtime (Nova Iorque), 
Sole Commerce (Nova Iorque) e Atlanta Shoe 
Market (Atlanta). Iniciativa gera US$ 4,5 milhões 
entre negócios in loco e alinhavados.

• Com o objetivo de elucidar pontos da proposta de Reforma Tributária, especificamente da 
PEC 110/2019, entidades ligadas ao setor calçadista – Abicalçados, Abrameq, AICSul, Assin-
tecal e CICB — promoveram um evento para seus conselheiros no dia 9 de março, no Centro 
Tecnológico do Couro Senai, em Estância Velha/RS. 

• Maior feira brasileira da indústria de base para o setor calçadista, a Fimec acontece entre 10 
e 12 de março, em Novo Hamburgo/RS.

• Sem interferir nas relações comerciais entre as empresas e com o objetivo de preservar uma 
cadeia que gera mais de 1,5 milhão de empregos diretos no Brasil, as entidades representati-
vas da cadeia coureiro-calçadista brasileira, Abicalçados, Abrameq, Ablac, Assintecal e CICB 
estiveram reunidas no dia 19 de março para tratar de medidas conjuntas para redução do 
impacto econômico do avanço do novo coronavírus na atividade. 

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO
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• Duramente atingido pelo avanço da pandemia do novo coronavírus no País e no mundo, com 
seus impactos econômicos e sociais, o setor calçadista brasileiro direciona suas forças para a 
responsabilidade social. Movimento #passosdobem mapeia ações de mais de 30 empresas, 
que somaram doações de mais de 890 mil máscaras de proteção, 250 mil toucas, 250 mil 
jalecos e aventais, 35 mil pares de calçados, milhares de litros de álcool em gel, vestuários 
diversos e doações em dinheiro com reversão de percentuais de vendas para entidades be-
neficentes e famílias carentes.

• No dia 7 de maio, a Abicalçados esteve presente em Brasília/DF para agendas com o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli. Na pauta estava a situação atual do setor industrial, ações setoriais em 
prol da minimização dos impactos sociais da crise provocada pela pandemia do novo coro-
navírus, flexibilização do isolamento para a retomada gradual, e com segurança, do comércio, 
entre outros temas. (foto)

• Abicalçados divulga pesquisa realizada com indústria do setor e reporta a perda de mais de 
30 mil postos na atividade nos primeiros meses da pandemia. 

• Abicalçados promove a primeira edição do Análise de Cenários do ano no dia 14 de maio. 
Transmitido on-line, a exposição do doutor em Economia e professor Marcos Lélis, e da coor-
denadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, foi aberta para o público 
e gratuita. 

• A Abicalçados lançou, no início de junho, o já tradicional Relatório Setorial da Indústria de 
Calçados do Brasil. Com dados completos e detalhados do setor calçadista nacional e inter-
nacional, a publicação é desenvolvida pela entidade desde 2016. BAIXE AQUI

• Com o objetivo de movimentar os negócios B2B, Abicalçados lança plataforma 100% digital 
Calçados do Brasil (https://calcadosdobrasil.com.br/)

ABRIL

MAIO

JUNHO

RETROSPECTIVA 2020

http://abicalcados.com.br/publicacoes/relatorio-setorial
https://calcadosdobrasil.com.br/
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• Em ação de impacto digital no comércio internacional, as entidades Apex-Brasil, Abicalçados, 
Abest e ABIT selaram parceria para lançar o projeto Brasil Fashion Now, na plataforma digital 
BLANC Fashion — www.blancfashion.com.

• Abicalçados e sindicatos industriais do setor passam a trabalhar pela renovação do direito anti-
dumping contra o calçado chinês, que vence em março de 2021. Pedido também pede ampliação 
do direito para Vietnã e Indonésia. 

• Em virtude da pandemia, acontece a primeira edição virtual do SICC. Evento ocorreu entre 7 e 
17 de agosto. 

• A retomada do 
mercado mundial 
de calçados pós-
-Covid foi tema de 
uma live talk reali-
zada no dia 22 de 
julho com lideran-
ças internacionais 
do setor. O evento, 
promovido pela 
Expo Riva Schuh, 
contou com a par-
ticipação das as-
sociações setoriais 
Abicalçados, Appicaps (associação de calçadistas de Portugal), ACLE (conselho de exportadores 
de couros da Índia), CLIA (associação de curtumes da China), e das empresas Gold Star/Valleverde 
(Itália), Bata (Europa) e Sabu (Alemanha). (FOTO)

• A plataforma digital de conexão entre calçadistas e lojistas, a Calçados do Brasil – www.calca-
dosdobrasil.com.br –, foi destaque em evento sobre marketplace realizado no dia 13 de agosto 
pelo Sebrae/SP. Além do site lançado pela Abicalçados em parceria com sindicatos industriais 
do setor, a iniciativa contou com apresentações sobre a presença digital das marcas, do próprio 
Sebrae, e dos gigantes do marketplace nacional Mercado Livre; Magalu e B2W – gestor das 
americanas.com; Submarino; e Shoptime.

• Indo ao encontro das transformações nos modelos de negócios no chamado “novo normal”, o 
Brazilian Footwear promoveu as Rodadas de Negócios On-Line na América Latina, com com-
pradores da Colômbia, Chile e Peru. No total, vinte marcas brasileiras, apoiadas pelo programa 
participaram da ação, que iniciou em agosto e seguiu até o final de setembro.

• No dia 20, Abicalçados realiza a segunda edição do Análise de Cenários, com exposições do 
doutor em Economia Marcos Lélis e da coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalça-
dos, Priscila Linck. Evento é aberto ao público e on-line.

• Entre os dias 24 e 27 de agosto, cerca de 150 das principais marcas de calçados brasileiras tra-
balharam nas suas redes sociais com o movimento “Um Sapato pelo Brasil”. Inédita no Brasil, a 
iniciativa foi uma ação sincronizada das empresas, que buscou valorizar o calçado verde-ama-
relo, mostrando sua importância social e econômica. 

JULHO

AGOSTO

RETROSPECTIVA 2020
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• Em virtude da pandemia, as mostras Micam Milano, Micam America’s, Coterie e Children’s Club 
firmaram parceria com a plataforma NuOrder para ocorrerem no formato digital. A NuOrder 
criou uma landing page exclusiva para cada um dos eventos entre os dias 1º de setembro e 15 de 
novembro, quando as marcas expositoras puderam expor seus produtos para uma base de mais 
de 500 mil compradores cadastrados na plataforma. Brazilian Footwear apoiou a participação 
de marcas brasileiras. 

• Com o objetivo de criar uma solução viável e tecnológica de gestão financeira, a Abicalçados lan-
çou, no dia 10 de setembro, uma parceria inédita com a Blu - plataforma de gestão de negócios. 

• Menor do que em anos anteriores em função das restrições provocadas pela pandemia do novo 
coronavírus, a 90ª edição da Micam Milano, que aconteceu em Milão/Itália entre os dias 20 e 23 
de setembro, gerou US$ 675 mil para as nove marcas brasileiras que participaram da mostra por 
meio do Brazilian Footwear. (foto)

• Visando promover negócios por meio da conexão entre produtoras de calçados e fornecedo-
res de componentes, couros, máquinas e prestadores de serviços, a Abicalçados, Abrameq, 
Assintecal, CICB, IBTeC, 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 
aconteceram durante a Semana do Calçado 2020. A Semana do Calçado também foi palco 
para a apresentação das certificações de sustentabilidade Origem Sustentável (calçados e 
componentes) e CSCB (couros). O webinar aconteceu no dia 6 de outubro.

• Em outubro começa a circular os novos conteúdos da campanha It’s time for Brazilian 
Footwear, produzidos com o objetivo de divulgar o Brazilian Footwear e as marcas partici-
pantes nas redes sociais. 

• O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, participou, no dia 27 de outubro, 
do Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indústria, evento tradicional promovido pela CNI. 
De forma on-line, o dirigente da Abicalçados discorreu sobre os dados mais atuais do setor 
calçadista e as projeções para o final do ano e para 2021.

SETEMBRO

OUTUBRO

RETROSPECTIVA 2020
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• Abicalçados realiza a terceira edição do Análise de Cenários do ano. No dia 5, em transmis-
são on-line e aberta ao público, o doutor em Economia, Marcos Lélis, e a coordenadora de 
Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, analisaram o setor calçadista e fizeram 
projeções.

• Entidade comemora a derrubada do veto presidencial à continuidade da desoneração da folha 
de pagamentos para 2021. 

• Após quatro anos de relativa tranquilidade, o comércio bilateral com a Argentina voltou a es-
tremecer em 2020.  Abicalçados noticia que mais de 358 mil estão retidos na fronteira aguar-
dando licenças de importação. 

• Entre 16 e 18 de novembro acontece a primeira feira de calçados brasileira presencial do segun-
do semestre. Seguindo todas as normas sanitárias a Zero Grau é considerada um sucesso por 
boa parte dos expositores presentes. O evento ocorreu em Gramado/RS.(foto)

• Diante do sucesso da primeira edição, Brazilian Footwear promove a segunda edição das ro-
dadas de negócios com compradores da América Latina entre os dias 23 de novembro e 4 de 
dezembro. Evento, que contou com 17 marcas e compradores da Colômbia, Equador e Peru, 
gera US$ 1,2 milhão.

NOVEMBRO

RETROSPECTIVA 2020
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INFORME JURÍDICO

Em 27 de novembro de 2020 foi republicada no Diário Oficial do Ministério Público do Mato Grosso 
do Sul a intimação de empresas que comercializaram produtos no Estado e não apresentaram com-
provação da implementação ou adesão a um sistema de logística reversa de embalagens em geral, 
o que gerou notificações para mais de 9,4 mil empresas, sendo cerca de 200 do setor calçadista. 

Isso porque, em dezembro de 2019 o governo local promulgou o Decreto Estadual nº 
15.340/2019, exigindo que as empresas que mantêm negócios naquele Estado realizem cadastro no 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e se adequem à diretrizes específicas 
em Logística Reversa.

A Abicalçados indica para que se atentem ao Edital e confirmem se o nome da sua empresa 
está presente na lista. Caso sua empresa tenha sido intimada, ela deverá, até o dia 31/01/2021 (prazo 
já prorrogado), apresentar:

a) Comprovação de cumprimento do Decreto Estadual n. 15.340/2019 (Cadastro Justo ao 
órgão ambiental - Imasul);
b) Justificativa pelo não cadastramento, em razão de não incidência nas hipóteses do Decre-
to Estadual n. 15.340/2019;
c) Na hipótese de não enquadramento nos itens “a” e “b”, se possui interesse em resolver a 
pendência mediante eventual composição amigável via Termo de Ajustamento de Conduta.”

Para aderir ao cadastro do Imasul, as empresas devem estar vinculadas às chamadas en-
tidades gestoras, caso da Abicalçados. As empresas que não se cadastrarem junto ao Imasul e 
regularizarem a situação junto ao Estado podem responder administrativamente, com multas que 
variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil, e até mesmo criminalmente. Inclusive, como forma de intensificar 
a fiscalização, o Governo autorizou o cruzamento de dados fornecidos pela Secretaria Estadual da 
Fazenda com o cadastro do Imasul.

Empresas que manufaturam produtos em nome de uma marca (e que gerem resíduo de 
embalagem pós-consumo), devem assegurar que as respectivas embalagens se encontram abran-
gidas por um sistema de logística reversa, consultando a marca para a qual produz. Caso a empresa 
detentora da marca esteja executando a logística reversa, a fábrica que manufatura deverá indicar 
ao Imasul a razão social e o CNPJ da detentora, assim como o sistema de logística reversa ao qual 
o detentor da marca é aderente.

Caso a empresa detentora da marca não esteja executando a logística reversa, a empresa 
que manufatura deverá se responsabilizar pela mesma e cumprir as obrigações do Decreto Estadual 
n. 15.340/2019, adotando um dos caminhos indicados para as marcas no tópico a seguir.

Passos
Como alternativa, as empresas que forem associadas à Abicalçados podem aderir ao Termo de 
Compromisso para Logística Reversa. Para tanto, é necessário preencher e assinar o Termo de Ade-
são até dia 25/01/2021. A empresa será automaticamente cadastrada no Sisrev e, mediante aquisi-
ção dos Certificados de Reciclagem (CRE), constará no relatório a ser apresentado ao Imasul. 

Para isso devem calcular as chamadas pegadas ambientais. No caso do setor calçadista, o 
cálculo se dá, basicamente, com relação à massa de embalagens nas quais são envoltos os produ-
tos. O ciclo atual para cálculo da pegada ambiental é referente ao segundo semestre de 2018 e 2019 
integral. Não há custo de adesão, apenas para aquisição dos CRE de acordo com a porcentagem de 
massa de embalagem referente a sua meta individual. Por lei, a indústria deve pagar o mínimo de 
22% do total de pegada gerada. O valor é de cerca de R$ 180 por tonelada, valor com desconto de 
pelo menos 75% para empresas associadas à Abicalçados. 

Mais informações pelo e-mail suely@abicalcados.com.br.

LOGÍSTICA REVERSA - INTIMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

https://drive.google.com/file/d/1XqrEH5JVha_IBl2dgkBpW46RjuIxaggz/view?usp=sharing
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Após quatro anos de trégua, o governo argentino voltou a barrar calçados brasileiros. A Abi-
calçados, que vem monitorando a questão, reporta que atualmente estão pendentes de licen-
ças de importação para entrar no país vizinho 358 mil pares de calçados, sendo que 315 mil 
deles já excederam o prazo máximo de 60 dias estabelecido pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC). 

Segundo o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, o prejuízo já chega 
a US$ 3 milhões. “Em outubro do ano passado, no primeiro monitoramento realizado por de-
manda de algumas empresas que estavam enfrentando novamente o problema, quase 850 mil 
pares aguardavam liberação na fronteira. Foi quando tivemos um encontro com a embaixada da 
Argentina no Brasil. A partir daí houve uma melhora, mas seguimos atentos”, conta o executivo. 

Ferreira lembra que o fato remete aos governos Kirchner, quando os calçados brasileiros 
tiveram as mesmas dificuldades para entrar no país vizinho. “A Argentina passa por uma crise 
econômica e precisa preservar suas reservas cambiais. A medida natural do governo, que tem 
orientação mais protecionista, é barrar importações, barreira que neste caso é colocada por 
meio das licenças não automáticas”, explica o dirigente, ressaltando que a preocupação é de 
que possam ocorrer cancelamentos ou mesmo pedidos de prorrogação para pagamentos, pre-
judicando a indústria brasileira. 

Atualmente, a Argentina é o segundo destino do calçado brasileiro no exterior, atrás ape-
nas dos Estados Unidos. Entre janeiro e outubro 2020, o país vizinho foi destino de 6,28 milhões 
de pares verde-amarelos, 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. 

ARGENTINA VOLTA A BARRAR
PARES DE CALÇADOS BRASILEIROS
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Com o objetivo de fomentar negócios no ambiente on-line, a Abicalçados, em parceria com 25 
sindicatos calçadistas dos principais polos brasileiros, está abrindo a participação na plataforma 
Calçados do Brasil para todas as empresas nacionais. A plataforma lançada em junho conta com 
aproximadamente 200 marcas de calçados, que são acessadas diariamente por compradores 
dos quatro cantos do Brasil.

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, conta 
que abrir a plataforma para todas as empresas tem como objetivo fortalecer a cultura da digi-
talização do mercado, uma realidade mundial impulsionada pela pandemia do novo coronaví-
rus. “O site funciona como um guia de compras, um showroom permanente com as principais 
marcas de calçados do Brasil. Pela plataforma, de forma gratuita e bastante intuitiva, os lojistas 
poderão buscar produtos por filtros específicos, como gênero, material, tipo de uso, faixas de 
preços, locais de produção, se oferece pronta-entrega, entre outras informações”, ressalta Letí-
cia, destacando que a plataforma também permite, por meio de chat, o início das negociações. 
“Tudo isso 24 horas, 7 dias por semana”, conclui.

Como funciona
Entrando no site www.calcadosdobrasil.com.br, a empresa interessada se cadastra como for-
necedora, podendo lincar o perfil à página da marca no Instagram. O espaço ficará visível para 
lojistas de todo o Brasil, que poderão efetuar buscas utilizando filtros disponíveis na plataforma. 
O lojista também fará um cadastro, com informações que serão disponibilizadas para as empre-
sas que forem de seu interesse, para que sejam iniciados contatos de negócios, que podem ser 
realizados através da plataforma ou como for mais conveniente para as partes.

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

CALÇADOS DO BRASIL ABRE ESPAÇO 
GRATUITO PARA EMPRESAS CALÇADISTAS
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SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade corporativa é uma tendência global que cresce em impor-
tância a cada dia. Muito da ascensão deste tema nos últimos anos se deve aos 
resultados das análises feitas pelo mercado financeiro, comparando a perfor-
mance das companhias sustentáveis com a das tradicionais.

Em 2015, a MSCI, gigante do mercado financeiro americano, publicou 
estudo comparativo entre dois fundos, quais sejam o Brazil ESG Leaders, 
composto por companhias brasileiras de alta performance em sustentabilida-
de, e o MSCI Brazil, formado por empresas tradicionais.

Conforme demonstra o gráfico no link, o retorno do fundo sustentá-
vel é significativamente maior que o tradicional. Além disso, no período de 
12 anos, o índice de sustentabilidade superou o tradicional em performance 
anual oito vezes. 

Em 2019, outro estudo comparativo, realizado por Morgan Stanley, 
constatou que os fundos sustentáveis apresentam retornos em linha com os 
tradicionais, mas com menor volatilidade. O risco de downside é significativa-
mente menor, apresentando sólida estabilidade.

Os excelentes resultados alcançados pelas companhias sustentáveis 
transformaram o mercado financeiro, que agora olha com atenção para in-
dicadores de sustentabilidade ao tomar decisões sobre investimentos e con-
cessão de crédito.

No mercado financeiro, os indicadores de sustentabilidade estão con-
solidados sob o conceito denominado “ESG”, que significa Environmental, 
Social and Governance – Meio Ambiente, Social e Governança, em português. 
Diversos fundos de investimento e linhas de crédito já carregam esta sigla.

Mas o que torna uma empresa sustentável? Quais são as caracterís-
ticas que fazem a diferença para os resultados econômicos superiores, em 
relação às empresas tradicionais? A resposta está na gestão estratégica.

A formação de um comitê de sustentabilidade, a definição de uma po-
lítica de sustentabilidade e de uma visão de longo prazo, ambas desdobradas 
em indicadores, metas e planos de ação, são o combustível para a transfor-
mação, junto com a capacitação contínua das lideranças.

Uma das formas mais eficazes das empresas evoluírem em sua jor-
nada rumo à sustentabilidade é mediante a busca por certificações, como o 
Origem Sustentável. Estes programas consolidam as melhores práticas inter-
nacionais em sustentabilidade e ESG e são uma excelente fonte de referência.

SUSTENTABILIDADE, ESG 
E GESTÃO ESTRATÉGICA

Elias da Silveira Neto
CEO - Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade

https://www.msci.com/documents/10199/6c11430b-6f30-4e00-bcfb-625b76f42fdd#:~:text=The%20MSCI%20Brazil%20ESG%20Index,cap%20companies%20in%20Brazilian%20markets
https://www.msci.com/documents/10199/6c11430b-6f30-4e00-bcfb-625b76f42fdd#:~:text=The%20MSCI%20Brazil%20ESG%20Index,cap%20companies%20in%20Brazilian%20markets
https://www.msci.com/documents/10199/6c11430b-6f30-4e00-bcfb-625b76f42fdd#:~:text=The%20MSCI%20Brazil%20ESG%20Index,cap%20companies%20in%20Brazilian%20markets
https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-investing-offers-financial-performance-lowered-risk/Sustainable_Reality_Analyzing_Risk_and_Returns_of_Sustainable_Funds.pdf
https://www.abicalcados.com.br/origemsustentavel


22

JANEIRO 2021

ABI NOTÍCIAS

Depois de um ano muito ruim para o setor calçadista, a Zero Grau chegou como uma injeção de 
ânimo. O evento ocorrido em Gramado/RS, entre 16 e 18 de novembro de 2020, foi o primeiro 
presencial no segundo semestre daquele ano e movimentou o setor calçadista nacional. Com 
100 expositores, a Zero Grau foi menor do que de costume, mas atraiu uma visitação focada em 
realizar negócios. 

O diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora do evento, Frederico Pletsch, des-
taca que foram gerados negócios que trazem um fôlego extra para o setor calçadista nos 
próximos meses, configurando um importante indicativo de retomada na atividade. “Realmen-
te ocorreram muitos pedidos que acabaram ecoando aqui na administração da feira. Foram 
muitos depoimentos de industriais dizendo que atenderam lojistas ávidos por comprar e por 
novidades. Todos querem movimentar seus negócios e nada como lançamentos para deixar 
uma vitrine mais atrativa”, comemora Pletsch, que admite ter tido uma grata surpresa com o 
evento calçadista. 

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, a Zero Grau foi um termô-
metro para a atividade nos próximos meses. “Existe sempre um receio de que as expectativas 
positivas acabem não se confirmando, mas a Zero Grau acabou por confirmar que o setor cal-
çadista está, sim, em recuperação. Se tudo der certo, com vacina para Covid-19 e o comércio 
aberto, em 2021 já iremos crescer na casa de 20%”, projeta o executivo. 

O empresário Renato Barboza, diretor da marca feminina La Femme, relata que o seu 
estande teve uma visitação expressiva. “Nós vendemos muito bem, os lojistas foram chegando 
de forma organizada e tudo foi funcionado de maneira adequada e surpreendeu a nossa expe-
tativa em questão de venda. Nós viemos para observar como o mercado reagiria a este evento 
presencial, mas tornou-se uma oportunidade de bons negócios, de conhecer novo clientes”, 
avalia Barboza. Também Adriano Pires, diretor Comercial, Industrial e Técnico da marca infantil 
Kidy, diz que foi uma importante decisão da empresa em participar desta feira. “Principalmente 
porque a nossa empresa é situada em São Paulo e temos deslocamento de pessoas, com cus-
tos maiores, mas sempre acreditamos que tudo iria correr bem.  E agora temos certeza que a 
decisão foi assertiva, pois além da venda, teve o aspecto de estar em um dos quatro eventos 
importantes que o Brasil tem, de apresentação dos produtos da estação, neste caso da estação 
inverno”, comenta. 

A Zero Grau é uma realização da Merkator Feiras e Eventos que 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

ZERO GRAU: UMA SURPRESA POSITIVA
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Em função das novas restrições impostas pelas esferas governamentais para frear o recrudesci-
mento da pandemia da Covid no Estado de São Paulo, a Couromoda adiou sua edição presen-
cial de 2021 – prevista para janeiro – para o mês de março, entre os dias 1º e 3.

O adiamento visa preservar a segurança sanitária e também a assertividade dos ne-
gócios, uma vez que em janeiro a capital paulista ainda pode estar sob efeito de alguma 
medida restritiva. “Com isso, a Couromoda de março se tornará uma feira multiestação, com 
apresentação de coleções de inverno para pronta-entrega e já algumas novidades para a tem-
porada primavera-verão”, detalha o presidente da Couromoda, Francisco Santos.

Potencialidade do evento preservada
Segundo a organização da mostra, o evento contará com os principais players do complexo 
calçadista, todos focados em efetivar compras e mais tranquilos no que se refere aos proto-
colos sanitários. O adiamento visa preservar a potencialidade do evento, permitindo a melhor 
organização da presença de todos, além de colaborar com as autoridades para a prevenção 
da pandemia.

“Com o início da vacinação previsto para janeiro, São Paulo e o Brasil devem acelerar 
a volta à normalidade e a retomada da atividades econômicas. Este novo cenário, otimista e 
promissor, será o pano de fundo da Couromoda 2021 em março, a feira que será o marco para a 
retomada do crescimento do setor e da economia nacional”, conclui Santos.
 

COUROMODA ANUNCIA ADIAMENTO DA 
FEIRA PRESENCIAL PARA MARÇO DE 2021
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FIMEC 2021 ANUNCIA NOVA DATA 
A 45ª Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos 
para Calçados e Curtumes (Fimec) está confirmada para acontecer presencialmente e em nova 
data: de 04 a 06 de maio de 2021, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS. A alteração 
no período de realização da feira atende solicitações das entidades setoriais apoiadoras da Fimec, 
que ressaltam que a data anteriormente confirmada, em março de 2021, ainda apresentava muitas 
incertezas, apontando o adiamento da feira como a ação mais adequada diante do cenário atual.

Entre os fatores apresentados pelas entidades para embasar o pedido de alteração, estão: 
instabilidade do mercado com relação à disponibilidade de matéria-prima para montagem dos 
equipamentos; possíveis restrições e dificuldades de viagens internacionais; falta de previsão que 
a vacinação para prevenção da Covid-19 esteja consolidada em março; e risco de pouca visitação 
caso o cenário de transmissão ainda se configurasse com considerável preocupação. Além disso, 
a alteração também está alinhada com a transferência de datas das demais feiras internacionais 
do setor coureiro-calçadista. “Entendemos o cenário atual e, a partir de conversas com entidades 
setoriais, apoiadores e expositores da feira, identificamos que seria mais adequado realizar a Fi-
mec em maio de 2021”, destaca o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung.

Patrocinadores confirmados
Além da alteração de data, outra novidade da Fimec 2021 é a confirmação de três grandes no-
mes como patrocinadores: Transduarte, Sicredi Pioneira RS e a multinacional Covestro. Por reunir 
os principais players do mercado da América Latina, a Fimec é um grande atrativo para as três 
empresas, que além de unir seus nomes aos da feira, se farão presentes com estandes para nego-
ciações. “Diante de todo o cenário econômico atual, já contar com estes três grandes nomes nos 
apoiando, mostra a relevância da Fimec como um evento estratégico para toda a cadeia calçadis-
ta. Sabemos que será um evento extremamente importante para a retomada do setor em 2021”, 
conclui Jung.
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CALÇADOS BRASILEIROS 
NA VITRINE MUNDIAL
Com o objetivo de incentivar as exportações no ambiente digital, uma tendência fortalecida 
durante a pandemia do novo coronavírus, a Abicalçados e a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) passam a trabalhar a promoção comercial di-
gital do calçado brasileiro com a maior plataforma de negócios B2B (business to business) 
do mundo. A partir de janeiro de 2021, as entidades unem o BrazilianFootwear.com à norte-a-
mericana Joor e seus mais de 200 mil compradores internacionais de 144 países, 40% deles 
norte-americanos. As marcas interessadas na ação têm até o dia 15 de janeiro do próximo ano 
para realizarem as inscrições. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, explica que as marcas 
brasileiras participantes terão destaque na página do BrazilianFootwear.com (leia abaixo), com a 
possibilidade de oferecer venda direta de forma digital, uma ferramenta oferecida pela Joor e exi-
gida pelos principais players internacionais, especialmente nos Estados Unidos. “A marca brasileira 
contará com uma série de ferramentas de vendas oferecidas pela Joor, podendo comercializar 
seus produtos de forma direta, rápida e segura. Além disso, o projeto prevê ações de marketing 
digital específicas para a promoção das plataformas e das marcas participantes”, detalha Ruisa, 
ressaltando que a ação transcorre entre janeiro e junho de 2021. 

A CEO da Joor, Kristin Savilla, destaca que a América Latina, especificamente no segmento 
de calçados, vem chamando a atenção da Joor, que busca a expansão internacional. “É um prazer 
para a Joor auxiliar na promoção dos calçados brasileiros em parceria com o  Brazilian Footwear 
e ver o forte crescimento das marcas que o programa representa”, avalia a executiva. 

BrazilianFootwear.com
Criada em 2015, a plataforma BrazilianFootwear.com conta atualmente com mais de 200 marcas 
brasileiras, que poderão aderir ao projeto com a Joor de forma independente, mantendo ambas 
as participações. Atualmente o site brasileiro possibilita conexões de negócios, sem vendas na 
plataforma. “A partir dessa parceria, o Brazilianfootwear.com está dando mais um passo visando 
potencializar ainda mais os negócios das marcas brasileiras no mercado. Quando a marca confir-
ma a participação na ação, ela não só poderá se conectar com compradores internacionais mas, 
mais importante, poderá prospectar compradores de forma ativa dentro da plataforma, além de 
oferecer a possibilidade de vendas diretamente para o cliente”, avalia a Ruisa, acrescentando que 
as marcas participantes contam, ainda, com relatórios de performance, podendo entender melhor 
o que seus clientes estão buscando e oferecer de forma ativa os produtos com maior aderência. 

Empresas interessadas devem entrar em contato pelo e-mail ruisa@abicalcados.com.br.

BRAZILIAN FOOTWEAR



26

JANEIRO 2021

AÇÕES DIGITAIS NO MERCADO 
INTERNACIONAL GERAM US$ 217 MIL
Indo ao encontro da tendência mundial da digitalização do mercado, o Brazilian Footwear, progra-
ma de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil, 
promoveu a participação de 12 marcas nas feiras digitais Micam America’s e Children’s Club, dos 
Estados Unidos. Os eventos, realizados entre 1º de setembro e 1º de novembro, ocorreram na plata-
forma on-line da NuOrder, uma das principais plataformas de gestão de pedidos B2B (business to 
business) do segmento de moda no mundo. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, ressalta que foram re-
portados mais de US$ 217 mil entre negócios realizados e alinhavados durante os eventos. “O 
calçado brasileiro vem chamando a atenção do mundo, especialmente do exigente comprador 
norte-americano. Se a pandemia trouxe prejuízos financeiros, também trouxe muito aprendiza-
do, especialmente quanto ao processo de digitalização. As empresas brasileiras, com o apoio do 
Brazilian Footwear, se mostram cada vez mais preparadas para enfrentar o desafio da digitalização 
no mercado internacional”, comenta Paola, acrescentando que foram realizados 256 contatos com 
compradores internacionais, a maior parte dos Estados Unidos, durante as mostras. 

Participaram das ações sob a bandeira verde-amarela do Brazilian Footwear as marcas Paula 
Torres, Carrano, Opananken, Petite Jolie, Savelli, Guilhermina, Cocco Miami, Pegada, StepsGreen, 
Klin, Ortopé e Plugt. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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RODADAS COM COMPRADORES 
LATINOAMERICANOS GERAM US$ 1,2 MILHÃO

BRAZILIAN FOOTWEAR

Visando incrementar as exportações de calçados em tempos de pandemia e restrições aos encon-
tros físicos, a Abicalçados, por meio do Brazilian Footwear, programa de apoio aos embarques do 
setor promovido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil), promoveu as Rodadas Digitais de Negócios América Latina. Realizadas entre 23 
de novembro e 4 de dezembro de 2020 com 17 marcas brasileiras, o evento deve gerar mais de US$ 
1,2 milhão, somando negócios realizados nas rodadas e alinhavados para o semestre. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, conta que a receita gerada 
é proveniente da venda de mais de 93 mil pares de calçados. “Na primeira edição das rodadas com 
compradores da América Latina os resultados já haviam sido muito promissores, o que se repetiu 
na segunda edição”, avalia. Segundo ela, é um modelo de negócios que veio para ficar, tanto no 
mercado doméstico quanto internacional. “A pandemia do novo coronavírus acabou por acelerar 
um processo de digitalização do mercado e as empresas estão se dando conta disso”, acrescenta. 

Conforme relatório da Abicalçados, foram mais de 170 reuniões com compradores da Co-
lômbia, Equador e Peru, países que, juntos, importaram 12,3 milhões de pares de calçados brasileiro 
entre janeiro e novembro de 2020, o que representa 14,5% do total exportado pela indústria calça-
dista nacional no período. “São países muito importantes para o calçado verde-amarelo, todos estão 
posicionados entre os nossos 10 principais destinos no exterior”, conclui Paola. 

Participaram das rodadas as marcas Perlatto, Macboot, Tnin, Petite Jolie, Floré, Andine, An-
dacco, Batatinha, Dakota, Kolosh, Mississipi, Campesí, Alliance Shoes, Vero Moc, Invoice, Piccadilly 
e Plugt.
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BALANÇA COMERCIAL

AVISO

A balança comercial do ano de 2020 será divulgada em coletiva para a impren-
sa que será realizada no dia 13 de janeiro. Acompanhe no site da Abicalçados 
(www.abicalcados.com.br). 
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ABICALÇADOS E CONSULTORIA E271 LANÇAM 
GUIA DE ACESSO AO CRÉDITO
Pensando em facilitar a tomada de crédito por parte das empresas de 
calçados, Abicalçados e E271 Consultoria lançaram o Guia de Acesso 
ao Crédito. O e-book, que detalha linhas de crédito disponíveis para 
capital de giro, investimento, inovação e sustentabilidade, está dispo-
nível gratuitamente no link. Para auxiliar as empresas em todos os pro-
cessos para tomada de recursos, a Abicalçados tem a parceria da E271 
no âmbito do Clube de Benefícios para associados à entidade. O acor-
do consiste em um desconto de 20% sobre as taxas negociadas para 
elaboração de projetos de captação de recursos, sendo que consulto-
rias de projetos para financiamento são cobradas apenas após 100% 
de êxito da proposta. Saiba mais em beneficios@abicalcados.com.br.

SETOR CALÇADISTA CRIA 31 MIL
POSTOS EM CINCO MESES
Depois de amargar um primeiro semestre de 2020 acumulando a 
perda de mais de 44 mil postos de trabalho, a indústria calçadis-
ta brasileira tem experimentado um período de recuperação nos 
meses mais recentes. Conforme dados do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), entre julho e novembro foram criadas mais de 31 
mil vagas. O saldo positivo de novembro (3,5 mil postos) não era 
registrado desde 2002. Mesmo com o resultado, o setor segue com 
saldo negativo de mais de 12 mil postos e está gerando 9% menos 
empregos do que no mesmo período de 2019. Atualmente, o setor 
emprega, diretamente, 255 mil pessoas.

GESTÃO DE
FRETES

Lupeon, o Primeiro 
TMS AS A SERVICE – TECNOLOGIA 
PARA GESTÃO DE FRETES.

comercial@lupeon.com.br | 11 91035.5794 | www.lupeon.com.br

Cotação online: Nossa tecnologia 
busca,quais as transportadoras atendem 
melhor a demanda de cada embarque.

Conciliação de CTes emitidos e faturas: 
Gestão de tabela de preços a 
conferência é feita de forma automática.

Antecipação de recebíveis para 
transportadores: Aumente seus prazos 
de pagamento de fretes dando opção de 
antecipação aos transportadores.

Romaneio: Faz a conciliação de várias 
viagens em um único romaneio.

SLA de entrega: Ofereça a seus clientes 
a opção de rastreabilidade das suas 
entregas.

https://drive.google.com/file/d/1moWelRZyIO_Ow0ZjlfkCnSRsMuiOA9Xk/view

