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Depois de um ano de 2020 em que perdemos mais de 20% da produção de calçados, o que 
ocasionou a perda de mais de 20 mil postos de trabalho, iniciamos 2021 com um ponto de espe-
rança. Esperança que só não é maior visto o quadro ainda nebuloso no andamento das reformas 
estruturais tão importantes para a recuperação da indústria nacional, castigada anos a fio pelo 
aumento vertiginoso do chamado Custo Brasil. 

Estudos conduzidos pelo próprio Governo Federal, que diga-se tem ouvido o setor, 
apontam que a carga tributária paga anualmente pela indústria brasileira é R$ 1,5 trilhão maior 
do que a média dos países componentes da OCDE. Só isto já seria o suficiente para a perda de 
competitividade aqui e além-fronteiras, mas a esse fator somam-se muitos outros, como uma 
logística cara e ineficiente, a burocracia estatal e um Estado inchado e engessado no que diz 
respeito a investimentos públicos. 

É justamente para lutar pelas reformas estruturais tão importantes para o Brasil, como as 
reformas tributária e administrativa, que a Abicalçados faz parte do grupo Coalização Indústria, 
formado por 15 entidades representativas de diferentes setores da indústria nacional que contri-
buem com 45% do PIB da Indústria (R$ 546 bilhões), 65% das exportações de manufaturados, 
mais de 30 milhões de empregos diretos e indiretos e com mais de R$ 250 bilhões em impostos 
pagos todos os anos. 

O horizonte para 2021 é de recuperação, especialmente a partir da vacinação em massa 
e da retomada da normalidade no mercado doméstico, que responde por mais de 85% das ven-
das do setor calçadista. Porém, sabemos que para consolidar e tornar a recuperação sustentável 
para os próximos anos precisaremos avançar nas reformas supracitadas, fundamentais para o 
desenvolvimento da indústria brasileira. Seguimos na luta! 

PALAVRA DO PRESIDENTE

A URGÊNCIA DAS REFORMAS

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

http://www.abicalcados.com.br
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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

A indústria calçadista brasileira criou mais de 3,5 mil 
postos de trabalho em novembro de 2020. O saldo 
não era positivo nesse mês do ano desde 2002, mas 
a virada não é retrato de uma recuperação total do 
setor. Entre os meses de março e junho, foram mais 
de 60 mil postos de empregos perdidos. Mesmo com 
o número positivo de novembro, o setor só deve com-
pensar as perdas no fim de 2021, disse à Coluna do 
Broadcast o presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferrei-
ra. De janeiro a novembro de 2019, a indústria calça-
dista teve saldo positivo de 9.050 postos de trabalho. 
Até novembro deste ano, a conta estava negativa em 
13.415 vagas. No período, o setor somou 255.385 pos-
tos de trabalho, 9,5% a menos que o registrado nos 
mesmos meses de 2019. 

Sonora com o presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira; Sonora com o procurador do Min. 
Público do Trabalho, Marcelo Goulart; Comentário de 
Giane Guerra.

Assista aqui

A partir de agora o calçado brasileiro poderá ser 
comercializado com importadores de 144 países na 
maior plataforma internacional de negócios B2B (bu-
siness to business) do mundo, a Joor. Isso porque foi 
lançado, em webinar realizado no dia 7 de janeiro, o 
BrazilianFootwear.com powered by Joor, ação rea-
lizada por meio do Brazilian Footwear, programa de 
apoio às exportações de calçados mantido pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abical-
çados) em parceria com a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

%HermesFileInfo:B-2:20210106:

B2 Economia QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2021 O ESTADO DE S. PAULO

Em um ano fortemen-
te marcado pelo impac-
to da pandemia sobre a 
economia mundial, as 
exportações de produ-
tos agropecuários, 
mais uma vez, assegu-

raram que a balança comercial do 
País voltasse a registrar superávit ex-

pressivo. O saldo comercial de US$ 
50,99 bilhões do ano passado é 6,2% 
maior do que o de 2019. Enquanto as 
exportações de produtos agropecuá-
rios no ano passado cresceram 6,0%, 
as da indústria extrativa tiveram que-
da de 2,7% e as da indústria de trans-
formação, de 11,3%, de acordo com 
registros da Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério da Economia.

A pandemia afetou tanto as exporta-
ções como as importações. O que os 
números mostram é uma redução 
mais acentuada das importações do 
que das exportações. O resultado foi 

o aumento do saldo, mesmo com a 
redução da corrente de comércio (so-
ma de exportações e importações).

No ano passado, as importações 
caíram 9,7% como reflexo da redução 
da demanda interna. Os principais 
países importadores de produtos bra-
sileiros também tiveram sua ativida-
de econômica comprimida pelas me-
didas de enfrentamento da pandemia, 
daí as exportações terem diminuído 
6,1%. A corrente de comércio ficou 
7,7% menor.

A fatia da agropecuária na pauta de 
exportações, que era de 19,1% em 

2019, passou para 21,6%. Os produtos 
industrializados continuam a respon-
der pela maior fatia, de 54,7%, mas 
perderam espaço. Em 2019, respon-
diam por 58%. No último trimestre 
do ano passado, as exportações da 
indústria de transformação registra-
ram aumento de 0,8%. Embora peque-
na, a alta pode ser a indicação de uma 
nova tendência.

Quando se examina o destino dos 
produtos brasileiros, fica evidente, 
mais uma vez, o desatino das críticas 
que membros do governo federal, a 
começar pelo presidente Jair Bolsona-

ro, fazem à China.
De todos os grandes importadores 

de bens brasileiros, só a China aumen-
tou suas compras (em 7,3%). Já as ex-
portações para Argentina, Estados 
Unidos e União Europeia, outros gran-
des mercados para artigos brasileiros, 
diminuíram, respectivamente, 12,7%, 
27,2% e 13,3%. Assim, a China, que há 
anos é o maior comprador de bens 
brasileiros, aumentou de 29,2% para 
33,4% sua participação como parceiro 
comercial do País. Ou seja, mais de 
um terço de tudo o que o Brasil expor-
ta tem a China como destino.

Editorial Econômico

Na pandemia, 
saldo comercial
cresceu 6,2%

E-MAIL: COLUNABROADCAST@ESTADAO.COM

TWITTER: @COLUNADOBROAD

Apandemia de covid-19 provocou um salto na procura de voos execu-
tivos para tradicionais destinos turísticos neste fim de ano. A Flap-
per, marketplace de aviação executiva, registrou em novembro e de-

zembro de 2020 crescimento de 728% na demanda de voos de São Paulo 
(SP) para Ilhabela (SP)em relação a igual período de 2019. Nas rotas São 
Paulo (SP)/Angra dos Reis (RJ), São Paulo (SP)/ Trancoso (BA) e Fortaleza 
(CE)/ Jericoacoara (CE), os avanços foram de 663%, 165% e 1.161%, respecti-
vamente, na mesma base de comparação. Paul Malicki, presidente da com-
panhia que conta com o serviço de mais de 500 aeronaves de táxi aéreo, 
atribui o aumento da procura por voos executivos a questões de segurança 
em meio à pandemia. “Houve congestionamento de aeronaves no aeropor-
to particular de Trancoso, na Bahia, no sábado 26 de dezembro”, diz.

» Há vagas. A indústria calçadista 
brasileira criou mais de 3,5 mil pos-
tos de trabalho em novembro de 
2020. O saldo não era positivo nes-
se mês do ano desde 2002, mas a 
virada não é retrato de uma recupe-
ração total do setor. Entre os meses 
de março e junho, foram mais de 60 
mil postos de empregos perdidos. 
Mesmo com o número positivo de 
novembro, o setor só deve compen-
sar as perdas no fim de 2021, disse à 
Coluna do Broadcast o presidente 
da Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados), Ha-
roldo Ferreira.

» ‘Pero no mucho’. De janeiro a no-
vembro de 2019, a indústria calça-
dista teve saldo positivo de 9.050 
postos de trabalho. Até novembro 
deste ano, a conta estava negativa 
em 13.415 vagas. No período, o setor 
somou 255.385 postos de trabalho, 

9,5% a menos que o registrado nos 
mesmos meses de 2019. Novembro 
e dezembro costumam ser meses 
negativos, já que as últimas enco-
mendas do ano são entregues até a 
primeira quinzena de dezembro. 
Mas em 2020, em razão do desar-
ranjo da pandemia, as entregas fo-
ram realizadas até bem perto do pe-
ríodo do Natal.

» Boa de briga. Para garantir as van-
tagens competitivas e, segundo o 
presidente da associação, voltar a 
gerar empregos, a Abicalçados já 
entrou com pedido de renovação 
do processo antidumping contra a 
China, que venceria em março. 
Além disso, a associação pleiteia 
acordos do tipo com o Vietnã e a 
Indonésia. Esse tipo de acerto visa 
impedir que produtos estrangeiros 
sejam vendidos a preços tão baixos 
que os nacionais não consigam com-
petir.

» Foi o jeito. Os pequenos e médios 
negócios conectados à plataforma 
de e-commerce da Nuvemshop, lí-
der em lojas virtuais ativas na 
América Latina, terminaram 2020 
com um faturamento total de R$ 1,3 
bilhão, aumento de 166% em rela-
ção ao registrado em 2019. No ano 
passado, o e-commerce como um 

todo foi impulsionado principalmen-
te pela pandemia, uma vez que o iso-
lamento social estimulou as com-
pras pela internet e incentivou co-
mércios físicos a buscarem também 
um canal de vendas no ambiente on-
line. Só na Nuvemshop, o número 
de lojas ativas saltou de 25 mil para 
70 mil na América Latina.

» Demanda. De acordo com a Nu-
vemshop, o número de pedidos fei-
tos através da plataforma triplicou 
em 2020, para 6 milhões. O segmen-
to de moda, já consolidado no e-
commerce, foi o que mais vendeu 
no ano passado, com 2,3 milhões de 
pedidos de compra, alta de 227% em 
relação ao registrado em 2019. Ou-
tros que apresentaram expansão ex-
pressiva foram os de acessórios, 
com alta de 151% ante o volume do 
ano anterior, saúde e beleza, com 
avanço de 112%, e comidas e bebi-
das, com salto de 382%.

» Saída. Com a pandemia afetando 
a economia, o microcrédito, princi-
palmente para as classes C e D, tem 
tido cada vez mais demanda. Na Su-
perSim, fintech de microcrédito, os 
empréstimos cresceram 20 vezes 
apenas em novembro de 2020 em 
relação ao observado no fim de 
2019. Os pedidos de crédito recebi-
dos já somam cerca de 100 mil por 
mês. A fintech, que inicialmente era 
voltada a empréstimos sem garantia, 
fez um lançamento para mitigar os 
riscos diante do momento de incer-
teza e passou a aceitar o celular do 
cliente como garantia. A meta da Su-
perSim é alcançar um milhão de to-
madores de crédito nos próximos 
anos.

» Favorável. O cenário de juros bai-
xos e a busca dos investidores por 
diversificação de suas carteiras movi-
mentaram o mercado de securitiza-
ção. A Fortesec, por exemplo, encer-
rou 2020 com cerca de R$ 2,5 bi-
lhões em emissões de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e 
Certificados de Recebíveis do Agro-
negócio (CRAs). A expectativa é que 
em 202o o volume cresça na mesma 
velocidade.
COM MÁRCIA DE CHIARA, TALITA NASCI-

MENTO, ANDRÉ ÍTALO ROCHA E FERNANDA 

GUIMARÃES

Opinião

I nformação é ouro. Em tempos 
de fake news, porém, ouro é a in-
formação  idônea  e  de  fontes  

confiáveis. Informação correta eli-
mina a escuridão e projeta as verda-
des escondidas.

Quer ver uma delas? Um ano de 
ouro  gera  menos  para  o  Brasil  do  
que um ano de carne de frango. Em 
2019,  exportamos  US$  3,6  bilhões  
em  ouro.  Dobre  esse  valor  e  você  
terá algo próximo ao que embarca-
mos de carne de frango: US$ 7 bi-
lhões. Nos últimos 20 anos, as ven-
das para o mercado internacional ge-
raram para o Brasil US$ 116 bilhões. 
Some a este quadro as vendas de car-
ne suína, setor com sistema produti-
vo equivalente. O total passa  para 
US$ 140 bilhões.

Concentrada  especialmente  no  
interior,  essa  produção  reúne  em  
torno de 220 frigoríficos e gera 4,1 
milhões de empregos diretos e indi-
retos. Envolve 100 mil famílias de 
pequenos e médios produtores. São 
números de setores que alicerçam a 
economia  de  centenas  de  municí-
pios distribuídos pelo País.

São alicerces sólidos, mas não in-
destrutíveis. O vento que sopra a fa-
vor do crescimento econômico, da 
agregação de valor e da geração de 
empregos também pode ecoar o efei-
to destrutivo da desinformação ven-
dida como informação. Essa é a con-
sequência  negativa  que  especula-
ções infundadas causam.

Na economia de mercado, especu-
lar  é  um  movimento  comum.  É  a  
aposta num fim baseado em núme-
ros, projeções e fatores como o ner-
vosismo  do  mercado.  Entretanto,  
quando esse sentimento é impulsio-
nado, o estrago pode ser grande. Ve-
ja o cenário que os produtores têm 
enfrentado nos últimos meses. Em 
plena crise pandêmica, com a econo-
mia frágil e perda do poder de com-
pra, quem produz proteína animal 
se depara com altas de até 100% nos 
preços do milho e no farelo de soja. 
Juntos, esses insumos representam 
70% dos custos da avicultura e da 
suinocultura.

Essa conta impactará o consumi-
dor e o País. No mercado interno, o 
inevitável repasse de custos elevará 
os preços nas gôndolas.  Para fora,  
sofreremos  uma  severa  perda  de  
competitividade, justamente quan-

do  os  players  internacionais  reto-
mam as atividades.

Além disso, com insumos tão ca-
ros, será inviável sustentar animais 
com menores índices de produtivi-
dade. Poderá haver redução do aloja-
mento de aves e diminuição da ofer-
ta  de  produtos.  Tudo  baseado  na  
projeção de que faltam grãos no mer-
cado interno.

O fato, porém, foi refutado pela 
ministra da Agricultura, Tereza Cris-
tina.  Conforme  levantamento  da  
pasta, há grãos suficientes para abas-
tecer o  mercado  interno.  Isso nos 
leva à conclusão de que especulado-
res com grãos em estoque estão re-
tendo a circulação dos insumos, for-
çando altas artificiais.

Este quadro se fortalece na ausên-
cia de informações claras sobre os 
embarques internacionais. A produ-
ção nesta safra é superior em rela-
ção à de 2019. Também temos expor-
tações equivalentes no mesmo pe-
ríodo. Então, o que sustenta essas 
altas? A maior tensão vem das supos-
tas compras futuras de insumos pe-
lo mercado internacional.

Mas não há dados transparentes 
sobre essas compras. No Brasil, não 
há controle oficial sobre as exporta-
ções futuras. Algo diferente do que 
ocorre com os EUA, outro grande 
produtor mundial de grãos. Por lá, 
toda venda internacional é registra-
da  pelo  governo.  Esse  protocolo  
não gera entrave aos produtores e 
dá uma visão precisa sobre o qua-
dro de abastecimento de insumos 
estratégicos.

A Associação Brasileira de Proteí-
na Animal (ABPA) solicitou ao Mi-
nistério da Agricultura o monitora-
mento  dessas  vendas  futuras.  É  
uma demanda que vai além da equi-
valência competitiva. Tem impacto 
direto na inflação dos alimentos pa-
ra a população brasileira. “Um erro 
terrível teorizar antes de termos in-
formação”,  disse  Arthur  Conan  
Doyle. Portanto, sem dados, a espe-
culação ganha força. E, assim, a pro-
dução de alimentos enfraquece e o 
Brasil perde.

]

PRESIDENTE DA ABPA

Não há dados transparentes 
sobre as compras futuras de 
insumos pelo mercado 
internacional

Transparência contra a 
especulação

l]
RICARDO
SANTIN

coluna do

Busca por voos executivos 
para turismo dispara

JF DIORIO/ESTADÃO-3/8/2017

EPITACIO PESSOA/ESTADÃO-13/12/2019

TABA BENEDICTO/ESTADÃO-7/8/2020

mercados

US$ 1/NY 1 Euro/
Europa

1 Libra/
Londres

R$ 1/
Brasil

Dólar americano 1,000 1,2293 1,3624 0,1892
Euro 0,813 1,0000 1,1082 0,1540
Franco suíço 0,879 1,0800 1,1969 0,1663
Libra esterlina 0,734 0,9023 1,0000 0,1389

Iene 102,750 126,2870 139,9540 19,4400

Venc. Aju. C. Abe. Min. Máx. Var.%

Açúcar NY* MAR/21 16,12 400.734 15,64 16,15 2,28
Café NY* MAI/21 127,10 48.434 124,30 128,50 -0,78
Soja CBOT** JAN/21 13,500 3.071 13,193 13,735 2,54
Milho CBOT** MAI/21 4,93 281.289 4,835 4,963 1,70

AS MOEDAS NA VERTICAL:VALOR DE COMPRA SOBRE AS DEMAIS  FONTE: IDC

Trabalhador assalariado e doméstica*
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA

Até R$ 1.045,00 7,5%
De 1.045,01 até R$ 2.089,60 9%
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12%
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,061 14%

INSS - Competência (Dezembro)Maiores altas do Ibovespa
R$ Var. % Neg.

WEG ON EJ NM 79,20 6,14 38.279

PETROBRAS PN N2 30,04 3,91 10.738

HYPERA ON EJ NM 34,23 3,32 16.394

Maiores baixas do Ibovespa
ELETROBRAS PNB N1 35,16 -2,87 8.249

HAPVIDA ON NM 14,65 -2,59 17.951

No mundo Pontos Dia% Mês% Ano%
1 Nova York DJIA 30.391,60 0,55 -0,70 -0,70
1 Frankfurt - DAX 13.651,22 -0,55 -0,49 -0,49
1 Londres - FTSE 6.612,25 0,61 2,35 2,35
1 Tóquio - NIKKEI 27.158,63 -0,37 -1,04 -1,04

IBOVESPA: 119.376,21 PONTOS 1 DIA 0,44 (%) MÊS 0,30 (%) ANO 0,30 (%)

Tesouro Direto (*)

Venda Dia % Mês % Ano %

Dólar Comercial 5,2603 -0,15 1,38 1,38

Dólar Turismo 5,4470 0,07 2,06 2,06

Euro 6,4710 0,28 1,47 1,47

Ouro 332,000 1,84 5,06 5,06

WTI US$/barril 49,9300 5,47 3,63 3,63

IBrentUS$/barril 53,6200 3,01 3,71 3,71

IGP-M (FGV) 1,2314 IPCA (IBGE) -
IGP-DI (FGV) - INPC (IBGE) -
IPC-FIPE - ICV-DIEESE -

FATORES VÁLIDOS PARA CONTRATOS CUJO ÚLTIMO REAJUSTE OCOR-
REU HÁ UM ANO. MULTIPLIQUE O VALOR PELO FATOR

DATA TAXA ANO TAXA DIA MÊS% ANO%

CDB (22/30) 1,93 0,52 0,52 0,52

CDI 1,90 0,00 0,00 0,00

CDB - CDI
TR/TBF/Poupança/Poupança Selic (%)
1º/1 a 1º/2 0,0000 0,1468 0,5000 0,1159
2/1 a 2/2 0,0000 0,1542 0,5000 0,1159
3/1 a 3/2 0,0000 0,1616 0,5000 0,1159
4/1 a 4/2 0,0000 0,1689 0,5000 0,1159

Índice Novembro Dezembro No ano 12 Meses

INPC (IBGE) 0,95 - 3,93 5,20
IGPM (FGV) 3,28 0,96 23,14 23,14
IGP-DI (FGV) 2,64 - 22,16 24,28
IPC (FIPE) 1,03 - 4,79 5,78
IPCA (IBGE) 0,89 - 3,13 4,31
CUB (Sinduscon) 0,95 0,52 7,77 7,77

FIPEZAP-SP (FIPE) 0,31 0,37 3,79 3,79

Inflação (%) Moedas e Commodities

AUTÔNOMO (BASE EM R$) ALÍQUOTA A PAGAR (R$)

De 1.039,00 a 6.101,06 20% De 207,80 a 1.220,21
Vencimento 7/1. O porcentual de multa a ser aplicado fica 
limitado a 20%, mais taxa Selic.

Agrícolas - Mercado Futuro

VENCIMENTO (*) ANO (%) R$

Tesouro IPCA 15/8/2026 2,43 2.996,05
15/5/2035 3,47 2.103,79

Com Juros Semestrais 15/8/2030 2,85 4.393,06
Tesouro Prefixado 1º/1/2023 4,45 917,24

1º/1/2026 6,42 733,35
Tesouro Selic 1º/3/2025 0,14 10.699,09
(*)TÍTULOS A VENDA

Agrícolas - Mercado Físico

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 251/2020. Objeto: Prestação de serviços de Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 251/2020. Objeto: Prestação de serviços de Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 251/2020. Objeto: Prestação de serviços de Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 251/2020. Objeto: Prestação de serviços de 
planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e 
execução de concurso público, para provimento de 211 (duzentas e onze) vagas para a execução de concurso público, para provimento de 211 (duzentas e onze) vagas para a execução de concurso público, para provimento de 211 (duzentas e onze) vagas para a execução de concurso público, para provimento de 211 (duzentas e onze) vagas para a 
carreira de Assistente Executivo de Defesa Social – ASEDS – Auxiliar Educacional. Abertura carreira de Assistente Executivo de Defesa Social – ASEDS – Auxiliar Educacional. Abertura carreira de Assistente Executivo de Defesa Social – ASEDS – Auxiliar Educacional. Abertura carreira de Assistente Executivo de Defesa Social – ASEDS – Auxiliar Educacional. Abertura 
dia 18 de janeiro de 2021, às 10 horas, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. O Edital dia 18 de janeiro de 2021, às 10 horas, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. O Edital dia 18 de janeiro de 2021, às 10 horas, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. O Edital dia 18 de janeiro de 2021, às 10 horas, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. O Edital 
poderá ser obtido no referido site. O cadastramento de propostas inicia-se no momento poderá ser obtido no referido site. O cadastramento de propostas inicia-se no momento poderá ser obtido no referido site. O cadastramento de propostas inicia-se no momento poderá ser obtido no referido site. O cadastramento de propostas inicia-se no momento 
em que for publicado o edital no Portal de Compras e encerra-se, automaticamente, em que for publicado o edital no Portal de Compras e encerra-se, automaticamente, em que for publicado o edital no Portal de Compras e encerra-se, automaticamente, em que for publicado o edital no Portal de Compras e encerra-se, automaticamente, 
na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. Secretaria de Estado na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. Secretaria de Estado na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. Secretaria de Estado na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Edifício Minas, de Justiça e Segurança Pública, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Edifício Minas, de Justiça e Segurança Pública, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Edifício Minas, de Justiça e Segurança Pública, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Edifício Minas, 
5º andar, Serra Verde, Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2021.5º andar, Serra Verde, Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2021.5º andar, Serra Verde, Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2021.5º andar, Serra Verde, Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2021.

Índices de reajuste do aluguel (Janeiro)

(*) Em cents por libra-peso (**) Em US$ por bushel 

Ult. Var. (%) Var. 1 ano(%)
Soja
CEPEA/ESALQ, R$/sc 60 kg 155,72 5,37 87,59
Boi
CEPEA/ESALQ, R$/@ 276,90 1,17 40,77
Milho
CEPEA/ESALQ, R$/sc 60 kg 81,62 -0,21 66,88
Café
CEPEA/ESALQ, R$/sc 60 kg 615,40 -0,06 15,23

ITB Holding Brasil Participações Ltda.ITB Holding Brasil Participações Ltda.ITB Holding Brasil Participações Ltda.ITB Holding Brasil Participações Ltda.
CNPJ 04.274.016/0001-43                                                                                                                            NIRE 35219228280CNPJ 04.274.016/0001-43                                                                                                                            NIRE 35219228280CNPJ 04.274.016/0001-43                                                                                                                            NIRE 35219228280CNPJ 04.274.016/0001-43                                                                                                                            NIRE 35219228280

EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E 
CONSOLIDAÇÃO DO CONSOLIDAÇÃO DO CONSOLIDAÇÃO DO CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020CONTRATO SOCIAL DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020CONTRATO SOCIAL DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020CONTRATO SOCIAL DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

ITAÚ UNIBANCO S.A.ITAÚ UNIBANCO S.A.ITAÚ UNIBANCO S.A.ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, , com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, , com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, , com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.701.190/0001-04 e NIRE 35300023978,  Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.701.190/0001-04 e NIRE 35300023978,  Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.701.190/0001-04 e NIRE 35300023978,  Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.701.190/0001-04 e NIRE 35300023978,  
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, , com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, , com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, , com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.872.504/0001-23 e NIRE Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.872.504/0001-23 e NIRE Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.872.504/0001-23 e NIRE Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.872.504/0001-23 e NIRE 
35300010230, na qualidade de únicos sócios da 35300010230, na qualidade de únicos sócios da 35300010230, na qualidade de únicos sócios da 35300010230, na qualidade de únicos sócios da ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede em , com sede em , com sede em , com sede em 
São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, 
CEP 04344-902, CNPJ 04.274.016/0001-43 e NIRE 35219228280, aprovaram a redução do capital social no CEP 04344-902, CNPJ 04.274.016/0001-43 e NIRE 35219228280, aprovaram a redução do capital social no CEP 04344-902, CNPJ 04.274.016/0001-43 e NIRE 35219228280, aprovaram a redução do capital social no CEP 04344-902, CNPJ 04.274.016/0001-43 e NIRE 35219228280, aprovaram a redução do capital social no 
montante de R$ 608.273.010,60, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/02, por julgá-lo excessivo em montante de R$ 608.273.010,60, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/02, por julgá-lo excessivo em montante de R$ 608.273.010,60, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/02, por julgá-lo excessivo em montante de R$ 608.273.010,60, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/02, por julgá-lo excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, passando relação ao objeto da Sociedade, passando relação ao objeto da Sociedade, passando relação ao objeto da Sociedade, passando dededede R$ 17.457.435.404,22  R$ 17.457.435.404,22  R$ 17.457.435.404,22  R$ 17.457.435.404,22 paraparaparapara R$ 16.849.162.393,62 mediante a  R$ 16.849.162.393,62 mediante a  R$ 16.849.162.393,62 mediante a  R$ 16.849.162.393,62 mediante a 
correspondente redução do valor nominal de cada cota de R$ 2,87 para R$ 2,77, ou seja, serão devolvidos aos correspondente redução do valor nominal de cada cota de R$ 2,87 para R$ 2,77, ou seja, serão devolvidos aos correspondente redução do valor nominal de cada cota de R$ 2,87 para R$ 2,77, ou seja, serão devolvidos aos correspondente redução do valor nominal de cada cota de R$ 2,87 para R$ 2,77, ou seja, serão devolvidos aos 
sócios R$ 0,10 para cada cota do capital de que forem titulares. A devolução do capital social será realizada sócios R$ 0,10 para cada cota do capital de que forem titulares. A devolução do capital social será realizada sócios R$ 0,10 para cada cota do capital de que forem titulares. A devolução do capital social será realizada sócios R$ 0,10 para cada cota do capital de que forem titulares. A devolução do capital social será realizada 
aos sócios proporcionalmente às suas atuais participações no capital social da Sociedade. São Paulo (SP), 08 aos sócios proporcionalmente às suas atuais participações no capital social da Sociedade. São Paulo (SP), 08 aos sócios proporcionalmente às suas atuais participações no capital social da Sociedade. São Paulo (SP), 08 aos sócios proporcionalmente às suas atuais participações no capital social da Sociedade. São Paulo (SP), 08 
de dezembro de 2020. FORMALIDADES LEGAIS: Ata em fase de aprovação junto à Junta Comercial de São de dezembro de 2020. FORMALIDADES LEGAIS: Ata em fase de aprovação junto à Junta Comercial de São de dezembro de 2020. FORMALIDADES LEGAIS: Ata em fase de aprovação junto à Junta Comercial de São de dezembro de 2020. FORMALIDADES LEGAIS: Ata em fase de aprovação junto à Junta Comercial de São 
Paulo (JUCESP).Paulo (JUCESP).Paulo (JUCESP).Paulo (JUCESP).

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
ADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃO

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1185-2020-00 CPFFM 1185-2020-00 CPFFM 1185-2020-00 CPFFM 1185-2020-00 CP (RC 32.347) (RC 32.347) (RC 32.347) (RC 32.347)
TEC SERV MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 59.670.752/0001-02TEC SERV MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 59.670.752/0001-02TEC SERV MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 59.670.752/0001-02TEC SERV MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 59.670.752/0001-02

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1270-2020-00 CPFFM 1270-2020-00 CPFFM 1270-2020-00 CPFFM 1270-2020-00 CP (RC 32.459) (RC 32.459) (RC 32.459) (RC 32.459)
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ Nº 08.824.171/0005-70JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ Nº 08.824.171/0005-70JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ Nº 08.824.171/0005-70JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ Nº 08.824.171/0005-70

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1283-2020-00 CPFFM 1283-2020-00 CPFFM 1283-2020-00 CPFFM 1283-2020-00 CP (RC 32.477) (RC 32.477) (RC 32.477) (RC 32.477)
A V APARECIDO COM. DE PRODS P/ INFORMATICA, CNPJ N° 36.006.524/0001-37A V APARECIDO COM. DE PRODS P/ INFORMATICA, CNPJ N° 36.006.524/0001-37A V APARECIDO COM. DE PRODS P/ INFORMATICA, CNPJ N° 36.006.524/0001-37A V APARECIDO COM. DE PRODS P/ INFORMATICA, CNPJ N° 36.006.524/0001-37

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1294-2020-00 CPFFM 1294-2020-00 CPFFM 1294-2020-00 CPFFM 1294-2020-00 CP (RC 32.488) (RC 32.488) (RC 32.488) (RC 32.488)
DADDY LILIAN MALLAGOLI ME, CNPJ N° 04.589.913/0001-46DADDY LILIAN MALLAGOLI ME, CNPJ N° 04.589.913/0001-46DADDY LILIAN MALLAGOLI ME, CNPJ N° 04.589.913/0001-46DADDY LILIAN MALLAGOLI ME, CNPJ N° 04.589.913/0001-46

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1297-2020-00 CPFFM 1297-2020-00 CPFFM 1297-2020-00 CPFFM 1297-2020-00 CP (RC 32.495) (RC 32.495) (RC 32.495) (RC 32.495)
ALEXANDRE GONÇALVES MARCO 29731773835, CNPJ N° 33.081.231/0001-26ALEXANDRE GONÇALVES MARCO 29731773835, CNPJ N° 33.081.231/0001-26ALEXANDRE GONÇALVES MARCO 29731773835, CNPJ N° 33.081.231/0001-26ALEXANDRE GONÇALVES MARCO 29731773835, CNPJ N° 33.081.231/0001-26

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1340-2020-00 CPFFM 1340-2020-00 CPFFM 1340-2020-00 CPFFM 1340-2020-00 CP (RC 32.557) (RC 32.557) (RC 32.557) (RC 32.557)
VFR SERVIÇOS DE COMUNICACAO – EIRELI, CNPJ N° 10.354.430/0001-65VFR SERVIÇOS DE COMUNICACAO – EIRELI, CNPJ N° 10.354.430/0001-65VFR SERVIÇOS DE COMUNICACAO – EIRELI, CNPJ N° 10.354.430/0001-65VFR SERVIÇOS DE COMUNICACAO – EIRELI, CNPJ N° 10.354.430/0001-65

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1362-2020-00 CPFFM 1362-2020-00 CPFFM 1362-2020-00 CPFFM 1362-2020-00 CP (RC 32.604) (RC 32.604) (RC 32.604) (RC 32.604)
PP DIGITAL LTDA, CNPJ N° 16.790.211/0001-05PP DIGITAL LTDA, CNPJ N° 16.790.211/0001-05PP DIGITAL LTDA, CNPJ N° 16.790.211/0001-05PP DIGITAL LTDA, CNPJ N° 16.790.211/0001-05

COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA COMPRA PRIVADA FFM 1376-2020-00 CPFFM 1376-2020-00 CPFFM 1376-2020-00 CPFFM 1376-2020-00 CP (RC 32.634) (RC 32.634) (RC 32.634) (RC 32.634)
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ N° 04.937.243/0001-01OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ N° 04.937.243/0001-01OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ N° 04.937.243/0001-01OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ N° 04.937.243/0001-01

HÁ VAGAS

COMO FICAM TRABALHADORES E EMPRESAS
A PARTIR DE 2021, NA PANDEMIA

PLATAFORMA COMERCIALIZARÁ CALÇADO 
BRASILEIRO COM IMPORTADORES DE 144 PAÍSES

06 DE JANEIRO DE 2021
ESTADÃO | ECONOMIA & NEGÓCIOS | P. 2 

06 DE JANEIRO DE 2021
RBS TV  | JORNAL DO ALMOÇO 

08 DE JANEIRO DE 2021
EXCLUSIVO GERAL  

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=45540b7d88bc.9458846.15937555&rn=1
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ABI NA MÍDIA

Entrevista com a coordenadora de Inteligência de 
Mercado da Abicalçados, Priscila Linck.

Assista aqui

RETOMADA NO SETOR CALÇADISTA: 
TRINTA MIL VAGAS DE TRABALHOS CRIADAS

14 DE JANEIRO DE 2021 
RECORD | RIO GRANDE RECORD 
 

A Abicalçados, associação que representa o setor 
calçadista, espera que em 2021 a produção chegue a 
810,6 milhões de unidades. Esse número é 14% maior 
do que em 2020, mas semelhante à produção de 10 
anos atrás, devido ao forte impacto da pandemia no 
mercado. “O que afetou a produção foi a queda do 
consumo no Brasil e no mundo em função da co-
vid-19. Não teve outro motivo. Em 2021, dificilmen-
te conseguiremos voltar ao patamar de 2019”, diz o 
presidente-executivo da associação. Haroldo Ferreira. 
Em relação a 2019, a produção prevista para este ano 
ainda apresentaria queda de 10%. 

PRODUÇÃO DEVERÁ CRESCER 14%
 ESTE ANO, PROJETA O SETOR

14 DE JANEIRO DE 2021 
VALOR ECONÔMICO | GERAL

Depois de amargar tombo nos negócios, um dos 
ramos mais tradicionais da indústria gaúcha espera 
melhora em 2021. Trata-se do setor calçadista, atin-
gido em cheio pela pandemia. Em 2021, a produção 
nacional deve subir 14,1%, para 811 milhões de pares. 
A estimativa foi apresentada ontem pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), 
com sede em Novo Hamburgo. Se confirmada, a 
projeção representará recuperação parcial das per-
das. Em 2020, a queda estimada é de 21,8%, para 710 
milhões de pares, pior desempenho em 16 anos.

SINAIS DE RETOMADA PARCIAL
14 DE JANEIRO DE 2021
ZERO HORA | ECONOMIA | P. 13 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=d2051224382f.9489227.15988634&rn=1
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ESPECIAL

MANIFESTO COALIZAÇÃO INDÚSTRIA - 
A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
A Abicalçados é signatária do manifesto abaixo, sobre a importância da Indústria de Transformação 
brasileira, escrito em conjunto pelas entidades que fazem parte da Coalização Indústria.

A Coalização Indústria é formada por 15 associações de importantes setores econômicos da 
indústria nacional e que representam 45% do PIB do setor, 65% das exportações brasileiras de ma-
nufaturados, geram 30 milhões de empregos diretos e indiretos e mais de R$ 250 bilhões em paga-
mentos de impostos. São elas: Anfavea, Abicalçados, Abrinq, AEB, CBIC, Abinee, Abimaq, Abiplast, 
Abiquim, Abit, Abcp, Eletros, Interfarma, Grupo FarmaBrasil e Instituto Aço Brasil.

Indústria de transformação quer transformar o Brasil
Nações com o porte do Brasil necessitam de uma forte indústria de transformação. Para a promo-
ção de um projeto eficaz de desenvolvimento sustentado, ou seja, economicamente pujante, so-
cialmente justo e ambientalmente correto, não basta o progresso dos serviços, agronegócio, pros-
pecção mineral e setor financeiro. A constatação, tão óbvia e praticamente consensual em todo o 
mundo, depara-se, ocasionalmente, com inconsistentes contrapontos no País, em contraste com o 
que se verifica nas nações ricas e nos demais integrantes dos BRICs. Nesses, é incontestável o papel 
da manufatura em sua jornada de modernização, inclusão socioeconômica, atração e promoção de 
investimentos produtivos, criação intensiva de empregos, inovação e oportunidades de negócios.

Tais questionamentos expressam uma visão muito rasa de que deveríamos nos ater às nos-
sas vocações inatas na atividade industrial, ou seja, limitá-la ao processamento agroindustrial. Essa 
premissa não resiste sequer à análise referente ao equilíbrio da balança comercial. Por mais que o 
agronegócio e a agroindústria tenham hoje elevada expressão no nosso comércio externo, teríamos 
um gigantesco déficit anual se não fabricássemos bens de capital, aço, produtos químicos, automó-
veis, cimento, plásticos, brinquedos, calçados, medicamentos, máquinas e implementos agrícolas, 
trens, ônibus, caminhões, computadores, roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e uma infinidade de 
produtos de alto valor agregado.

Negar-nos, enquanto economia e nação, a prerrogativa de desenvolver competências e tecno-
logias significa um retrocesso à jurássica lógica colonialista, resignando-nos à condição de fornecedo-
res de produtos primários e compradores de bens avançados. Essa anacrônica equação sintetiza-se 
em uma palavra: subserviência. É fundamental para o desenvolvimento pleno, o atendimento às de-
mandas da população e até mesmo a soberania nacional reduzirmos as dependências, explorando 
nossas melhores competências, sejam elas naturais ou obtidas e conquistadas ao longo do tempo.

Temos, neste exato momento de enfrentamento da Covid-19, um duro exemplo dessa ques-
tão: dependemos da importação de princípios ativos para a produção de vacinas, certamente o 
item de maior demanda no mundo hoje, sujeitando-nos à boa vontade de laboratórios e governos 
estrangeiros, o que fatalmente atrasará o fim da pandemia no País. Felizmente, nossos competentes 
institutos Butantan e Fiocruz, que participaram do desenvolvimento de imunizantes, em breve terão 
a transferência de tecnologia, que lhes permitirá autonomia para a fabricação. Para isso, contudo, 
desenvolveram competências.

Como, aliás, fizeram a Alemanha, o Japão e a Coreia do Sul, devastados por guerras, que, 
muito além de suas vocações naturais, construíram três dos mais sofisticados e diversificados par-
ques industriais do mundo. Como também, em escala menor, demonstrou o Brasil, ao fabricar avi-
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ões de alto desempenho, ao pesquisar e desenvolver a tecnologia dos motores flex, fundamental e 
estratégica para que o mundo todo possa utilizar biocombustíveis, mais limpos e renováveis, e ao 
produzir, graças ao ágil e eficiente ajuste de numerosas fábricas, respiradores pulmonares, máscaras 
e equipamentos de proteção individual para o enfrentamento da pandemia.

Bastam estes três ótimos exemplos nacionais e a preocupante questão pontual da vacina 
para deixar incontestavelmente claro que não devemos negligenciar o fomento industrial e o con-
sequente avanço em P&D. É oportuno lembrar que até mesmo os Estados Unidos, país mais rico do 
planeta, está promovendo uma política de recomposição e fortalecimento de seu parque manufatu-
reiro, reconhecendo sua expressão socioeconômica.

Mais danoso do que a retórica extinta no mundo civilizado sobre o significado da indústria de 
transformação é o fato de o Brasil vir perdendo precocemente densidade no setor, ressuscitando e 
dando força ao conceito, com a ausência de políticas públicas voltadas ao fortalecimento e, o que é 
pior, com o disparo de fogo amigo contra a manufatura. Esta tem sido atacada por ondas de sobreva-
lorização ou fortes oscilações do câmbio, juros altos, escassez de crédito para financiamento de capi-
tal de giro e investimentos, insegurança jurídica, complacência alfandegária com produtos subsidiados 
em nações concorrentes, insuficiente aporte de recursos em pesquisa e impostos sem precedentes.

Poder-se-ia argumentar que os demais setores também enfrentam tais obstáculos. É verda-
de, mas não na mesma proporção e gravidade. Os serviços têm lógica de concorrência internacional 
diferente e são regidos por um regime tributário distinto, assim como o mercado financeiro, que 
tem regulamentação específica para o seu funcionamento. A agropecuária nacional, felizmente, é 
provedora mundial. Nesse segmento, importamos apenas o que não produzimos em quantidade 
suficiente aqui, como o trigo. Sua carga tributária é infinitamente menor, o que não tira seus méritos 

na inovação e produtividade. Uma prova de que a ma-
nufatura é atingida desproporcionalmente, por exem-
plo, pela artilharia de impostos é o fato de recolher aos 
cofres públicos montante equivalente ao dobro de sua 
participação no PIB.

Um dado emblemático demonstra como todas 
essas agruras minam a competitividade industrial: es-
tudo do Movimento Brasil Competitivo (MBC) revelou 
que produzir no Brasil custa anualmente R$ 1,5 trilhão a 
mais, cerca de 22% de nosso PIB, do que na média dos 
países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). É exatamente o parque industrial que tem enfrentado e re-
sistido de modo heroico a todos esses problemas que sofre críticas de pensadores desatualizados, 
defensores, ao que parece, do neocolonialismo. É esse parque também que, nas regiões nas quais 
está mais presente, deixa sua marca, ao contribuir para os melhores indicadores socioeconômicos, 
de distribuição de renda e de educação, como se vê no interior de São Paulo, de Santa Catarina ou 
do Rio Grande do Sul.

É importante deixar claro que, a despeito de tudo, o setor tem se superado. Embora re-
presente 21,4% do PIB, ainda responde por mais da metade das exportações de bens, 69,2% do 
investimento empresarial em P&D, 33% da arrecadação de tributos federais e 31,2% da arrecadação 
previdenciária patronal. Além disso, emprega 20,4% de todos os trabalhadores brasileiros, paga os 
melhores salários, é a atividade que mais gera impactos em cadeia, mais paga impostos e mais pro-
move a difusão de tecnologia e produtividade, segundo dados do próprio IBGE.

Quem entende o significado desses dados deve ficar mais preocupado ao verificar alguns 
outros números: nos últimos seis anos, em decorrência de todos os problemas aqui apontados, 36,6 
mil fábricas fecharam as portas no Brasil; em 2020, sofremos o encerramento de atividades de 17 
por dia. No ano passado, com a crise econômica nacional agravada pela Covid-19, o setor registrou 
sua menor participação no PIB desde o início da série histórica, em 1946.

Está mais do que na hora de sintonizarmos o discurso com o mundo que cresce, que se de-
senvolve e que joga o jogo estratégico. É preciso discutir a questão com desprendimento e mente 
aberta, num processo de mobilização para revitalizar a indústria de transformação e conduzir nosso 
país a um novo patamar de desenvolvimento. O setor não quer subsídios e benesses, mas apenas 
condições para recuperar e viabilizar sua competitividade. Nesse sentido, com a resiliência e capaci-
dade de superação sempre presentes em sua história, que lhe permitem estar ainda entre os maio-
res parques manufatureiros do planeta, está aberto ao diálogo construtivo, com o sincero propósito 

“UMA PROVA DE QUE A 
MANUFATURA É ATINGIDA 
DESPROPORCIONALMENTE, 
POR EXEMPLO, PELA 
ARTILHARIA DE IMPOSTOS É 
O FATO DE RECOLHER AOS 
COFRES PÚBLICOS MONTANTE 
EQUIVALENTE AO DOBRO DE 
SUA PARTICIPAÇÃO NO PIB.”
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O ano de 2020 foi bastante difícil para o setor calçadista brasileiro. Conforme dados divulga-
dos pela Abicalçados em coletiva on-line realizada no último dia 13 de janeiro, o setor perdeu 
mais de 20% da sua produção em 2020, retornando a patamares de 16 anos atrás. Na exporta-
ção a queda foi de 18,6%, pior número desde 1983. Já para 2021, a estimativa é de incremento 
tanto em produção (+14,1%) quanto na exportação de calçados (+14,9%). O crescimento, po-
rém, não será suficiente para recuperar o “tombo” verificado no ano passado. 

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, a atividade vem em re-
cuperação gradual, tendo criado mais de 22 mil postos de julho a dezembro do ano passado. 
“A abertura do varejo, que absorve mais de 85% das vendas do setor, foi fundamental para o 
resultado”, comentou. Por outro lado, o crescimento não foi suficiente para reverter as perdas 
de postos nos meses mais críticos da pandemia e das restrições ao varejo físico. Entre março 
e junho de 2020, mais de 60 mil trabalhadores perderam seus empregos. O setor encerrou ano 
passado empregando diretamente 247,7 mil pessoas, 7,9% menos do que em 2019. 

Quanto à produção de calçados, a queda do ano anterior foi de 20,8%. “Fechamos o 
ano com uma produção de pouco mais de 700 milhões de pares, nível registrado em meados 
dos anos 2000”, destacou Ferreira. Para 2021, a expectativa é de que o setor cresça 14,1% so-
bre a base fraca de 2020 (para aproximadamente 800 milhões de pares). “Porém, ainda que a 
estimativa se realize, estaríamos mais de 10% abaixo do desempenho de 2019 (908 milhões de 
pares), na pré-pandemia”, projetou o dirigente. “O estrago foi muito grande, mas esperamos 
que com a vacinação em massa e as coisas retornando ao normal possamos experimentar 
uma recuperação. Porém, ainda vamos ficar longe do ideal”, acrescentou o executivo, ressal-
tando que para que o crescimento seja sustentável é preciso que o Estado brasileiro promova 
as reformas estruturantes necessárias, especialmente a tributária. “Vivemos em um manicômio 
tributário. Não havendo uma reforma neste sentido, não teremos como sustentar a recupera-
ção”, disse.  

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
CALÇADOS CAÍRAM EM 2020
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Exportações
Respondendo por cerca de 15% das vendas do setor calçadista brasileiro, as exportações termi-
naram 2020 com um revés de 18,6% em pares (93,8 milhões de pares) e de 32,3% em dólares 
(US$ 658,3 milhões) no comparativo com 2019, pior resultado em quase quatro décadas. Com 
o retorno gradual das negociações internacionais, especialmente das grandes feiras comerciais, 
a expectativa é de um crescimento de 14,9% ao longo de 2021 (108 milhões de pares). “Ainda 
assim ficaremos 6,5% aquém de 2019”, disse Ferreira. 

Os principais destinos das exportações, em 2020, seguiram sendo Estados Unidos (9,3 
milhões de pares e US$ 137,8 milhões, quedas de 22,1% e 30,8%, respectivamente); Argentina (7,7 
milhões de pares e US$ 72,6 milhões, quedas de 23,5% e 30,8%) e França (7,1 milhões de pares e 
US$ 59,2 milhões, quedas de 10,7% e 2,1%). As principais origens dos embarques foram Rio Gran-
de do Sul (22 milhões de pares e US$ 292,5 milhões de pares, quedas de 28,8% e 34,8%); Ceará 
(33 milhões de pares e US$ 167 milhões, quedas de 14,5% e 28,1%); e São Paulo (6,4 milhões de 
pares e US$ 66,8 milhões, quedas de 16,5% e 35,3%). 

ABI NOTÍCIAS

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 de calçados: 
-20,8%
Exportação de calçados: 
93,8 milhões de pares (-18,6%) e 
US$ 658,3 milhões (-32,3%)
Emprego: 
247,7 mil postos diretos (-7,9%)

2021* 
Produção de calçados: 
+14,1%
Exportação de calçados: 
+14,9%
*Projeções Abicalçados

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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Protocolado em outubro do ano passado pela Abicalçados, com o apoio de sindicatos indus-
triais do setor, o processo para renovação do direito antidumping contra o calçado importado 
da China, bem como a abertura de novo processo contra as origens Vietnã e Indonésia, está em 
análise na Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão do Ministério da Economia. O direito 
atual, que aplica uma sobretaxa de US$ 10,22 por par importado da China, termina em março 
deste ano.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, explica que, embora o direito 
antidumping tenha prazo até 2 de março, ele seguirá vigorando enquanto durar a análise por 
parte da Camex, o que deve durar cerca de seis meses. Além da renovação, a Abicalçados plei-
teia a abertura de novo processo contra o calçado importado do Vietnã e da Indonésia. “A me-
dida é fundamental para garantir a competitividade das produtoras nacionais, já abaladas pela 
crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que somente no ano passado fechou mais 
de 20 mil postos de trabalho na atividade“, avalia o dirigente, ressaltando que o calçado asiático 
entra no Brasil a custos irrisórios, devido a subsídios governamentais e manipulação cambial. 
“Se esses produtos entrarem sem a sobretaxa, com o alto custo de produção que temos, vere-
mos uma quebradeira generalizada no setor, pois não teremos como competir”, alerta Ferreira. 

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

Conforme dados tabulados pela Abicalçados, em 2008, antes da aplicação provisória do 
direito, a importação de calçados chineses foi equivalente a US$ 218,7 milhões, cerca de 70% do 
total importado. Após a aplicação do direito antidumping, em 2010, esse número caiu para US$ 
54,9 milhões, uma retração de 75%. Em 2020, o número foi de US$ 35,6 milhões. “Mesmo com o 
direito vigente, a China ainda é a terceira origem do calçado que entra no Brasil, agora atrás do 
Vietnã e da Indonésia”, comenta o executivo.

PROCESSO PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO ANTIDUMPING AVANÇA NA CAMEX
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Renovação e ampliação
Com a chegada do fim do prazo para aplicação do direito contra o calçado chinês, que finda 
em março deste ano, a Abicalçados vem mobilizando sindicatos industriais e empresas do setor 
em busca da renovação da medida e abertura de investigação para países vizinhos, no caso 
Vietnã e Indonésia. “Quando a sobretaxa passou a ser aplicada contra o calçado chinês, ainda 
em 2009, começaram a aumentar vertiginosamente as importações de produtos semelhantes 
do Vietnã e Indonésia, indício do processo migratório da produção na região asiática”, explica. 
Dados elaborados pela Abicalçados apontam que em 2008 a importação de calçados do Vietnã 
e Indonésia era equivalente a US$ 62,6 milhões, número que pulou para US$ 192,2 milhões em 
2010. No ano passado, os dois países enviaram o equivalente a US$ 220 milhões, 60% do total 
importado em calçados pelo Brasil. 

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

ABI NOTÍCIAS

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 DE IMPORTAÇÃO

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

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS DA CHINA
2008 | US$ 218,7 milhões

2009 | US$ 183,56 milhões (-16,1%) (com direito provisório a partir de setembro)

2010 | US$ 54,93 milhões (-70,1%) (com direito estabelecido por cinco anos)

[...]

2020 | US$ 35,6 milhões

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS DO VIETNÃ/INDONÉSIA 
2008 | US$ 62,6 milhões

2009 | US$ 90,3 milhões

2010 | US$ 192,2 milhões

[...]

2020 | US$ 220 milhões

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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Em virtude das novas restrições impostas pelo Governo de São Paulo para conter a pandemia 
de covid-19, a Couromoda definiu que sua edição de 2021 será exclusivamente digital e realizada 
de 1 a 3 de março. Foi criada uma nova plataforma, a Couromoda Digital, que permitirá a fabri-
cantes e lojistas fazerem negócios com poucos cliques.

Será um evento on-line, uma ferramenta desenvolvida para impulsionar contatos e ne-
gócios durante três dias com formato de maratona, com muita informação, possibilitando aos 
compradores uma visão das coleções e abrindo um contato direto com os expositores. “Trata-se 
de uma edição-conceito, que vai facilitar o contato e relacionamento entre a indústria e o varejo, 
com acesso fácil e a poucos cliques dos produtos e ofertas”, enfatiza o presidente da Couromo-
da, Francisco Santos. 

Vale destacar que a plataforma Couromoda Digital, hospedada dentro do portal 
www.couromoda.com, ficará disponível - aos expositores da feira presencial e aos lojistas - 
24 horas por dia, sete dias por semana, durante 365 dias; e será impulsionada em períodos 
específicos, quando serão realizados os eventos virtuais, em datas que são importantes 
para a indústria e comércio.

Couromoda Digital
A plataforma Couromoda Digital está hospedada no portal Couromoda.com e permitirá aos expo-
sitores da feira apresentar seus produtos a lojistas e compradores internacionais, sem qualquer 
custo adicional. Será desenvolvido um forte trabalho de divulgação destes canais junto aos 
públicos de interesse, com versões em português e inglês. “Com poucos cliques, o lojista ou 
importador já estará no ambiente do expositor e poderá conhecer novidades de importantes 
marcas e iniciar a negociação, cuja concretização se dará diretamente entre as partes envolvi-
das. A Couromoda Digital será uma ponte, uma ferramenta facilitadora de negócios”, detalha 
Jeferson Santos, diretor do evento.

Edição presencial será em janeiro 2022
Com isso, a versão presencial da Couromoda fica para 2022, entre os dias 16 e 18 de janeiro, sempre 
no Complexo do Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Cabe ressaltar que os expositores que compraram seus espaços para a edição física da 
Couromoda 2021 não terão nenhum custo extra para participar da Couromoda Digital. A Direção 
e representantes da feira já estão contatando as indústrias para detalhar a operação. 

Além disso, os expositores que adquiriram seus espaços para a Couromoda 2021, Edição 
Presencial, terão seus contratos e áreas válidos para a Couromoda 2022, Edição Física e Presencial.

ABI NOTÍCIAS

COUROMODA 2021 
SERÁ DIGITAL

http://www.couromoda.com
http://www.couromoda.com
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INOVA-AÇÃO

Buscando se manter competitiva no mercado, em 2018, a Bibi criou a área de 
transformação digital, comandada por mim, como gerente de TI. Sai do setor de 
infraestrutura e assumi o desafio de liderar a área, com objetivo de desenvolver 
e acelerar projetos, inicialmente com foco no Varejo. A Calçados Bibi estava à 
frente de várias iniciativas com foco no cliente e na digitalização. Com a chegada 
da pandemia de Covid-19 no Brasil, a rede com 130 unidades acelerou ainda mais 
os planos de transformação digital. A meta para 2020 foi consolidar as compe-
tências dos canais digitais da rede de franquias. No ano passado, registramos um 
crescimento de 151% nas vendas digitais em canal próprio (e-commerce) e de 
207% na rede on-line, explorando diferentes plataformas, em relação ao mesmo 
período em 2019. 

Com a pandemia, além de acelerar as entregas de projetos, a Bibi con-
tratou e expandiu a área em questão. Com o movimento de criação e expansão 
da equipe, por meio de tecnologias existentes e novas, em um período de lojas 
fechadas, foi possível auxiliar nas vendas por meio do digital e de ferramentas 
atuais. Além disso, vale ressaltar que é de suma importância a indústria calçadis-
ta, como um todo, investir no processo de digitalização do mercado para ganhar 
maior competitividade. Aqui na Bibi, a inovação é algo que faz parte do DNA da 
marca e está presente nas equipes de todos os setores da empresa. 

Entre os projetos, a Bibi conta com a Prateleira Infinita, que é a integração 
entre as lojas físicas e o canal on-line. Se o cliente está em uma unidade e deseja 
um produto que não tenha disponível na loja, a consultora de vendas pode efetuar 
a venda retirando o calçado do centro de distribuição do e-commerce e o cliente 
pode optar por retirar o produto na loja ou se preferir receber em sua casa. O 
contrário também acontece, por meio do Clique & Retire, pois o consumidor pode 
comprar on-line e retirar na loja de sua preferência. Há também o Bibi Delivery 
e Bibi Home. Aqui, o cliente fala com a vendedora pelo WhatsApp, consulta os 
produtos disponíveis na loja por meio de um catálogo on-line, faz o pedido, efetua 
o pagamento pelo celular via link e recebe o calçado em casa. Uma das modali-
dades que cresceu muito durante a pandemia foi a Entrega Expressa. Neste caso, 
as lojas da Bibi atuam como mini centros de distribuição do e-commerce, consi-
derado pela marca uma frente de loja. 

Na minha visão, se não fossem os projetos de transformação digital, a Bibi 
não teria saído ilesa de um momento tão desafiador, como este de pandemia. 
Percebo que muitas empresas, principalmente calçadistas, ainda não apostaram 
na digitalização dos seus negócios. Entendo que, assim como outras revoluções 
que ocorreram, as marcas que não se reestruturarem, infelizmente ficarão pelo 
caminho, pois o comportamento do consumidor mudou e as empresas precisam 
mudar de forma constante para atender às necessidades do público-alvo.

BIBI IMPULSIONOU DIGITALIZAÇÃO
DURANTE A PANDEMIA

Juliano Müller de Souza
Gerente de TI da Calçados Bibi
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Até o dia 26 de fevereiro, o Inspiramais manterá seu marketplace de soluções em design, inova-
ção e sustentabilidade disponível para a interação entre expositores, compradores e visitantes 
interessados nas novidades do mercado da moda. Há ainda uma agenda de palestras. Nos dois 
dias de programação ao vivo, nos dias 26 e 27 de janeiro,  mais de oito mil visitantes acessaram 
a plataforma. Foram realizados lançamentos de materiais, reuniões de negócio, palestras e lives, 
que movimentaram os estandes virtuais. 

A plataforma permanece ativa durante o mês de fevereiro, e todas as quartas-feiras have-
rá palestras inspiradoras. Para conferir a programação completa, clique aqui.

Há rodadas de negócios também agendadas, com organização por materiais. De 1º a 5 de 
fevereiro, são as rodadas de Sustentabilidade e Materiais de Segurança. De 22 a 26 de fevereiro, 
ocorrerão as de negócios de Materiais de Moda para Calçado e Confecção, e de 2 a 6 de março,  
estão programadas as de Materiais para Móveis. Já as rodadas internacionais vão acontecer de 
8 a 12 de fevereiro. 

O Inspiramais conta com a promoção da Associação Brasileira de Empresas de Compo-
nentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasi-
leira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), por meio dos projetos By Brasil, Components, Machinery and 
Chemicals e projeto Brazilian Leather. Além disso, a iniciativa tem apoio das principais entidades 
setoriais do País e parceiros como do Abest, Abiacav, Abicalçados, In-Mod, IBGM, Instituto By 
Brasil (IBB), ABVTEX, Francal, Ápice, Guia Jeans Wear, Abrafati e Trans Rubber.

INSPIRAMAIS MOBILIZA O MERCADO 
DA MODA COM LANÇAMENTOS, 
INOVAÇÃO E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS

https://inspiramaisdigital.com.br/home/
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SUSTENTABILIDADE

Em 2010, o Brasil deu um passo inicial para melhorar a sua legislação am-
biental, ao criar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com o 
objetivo de reduzir a quantidade de resíduos em aterros e lixões. A deter-
minação levou ao acordo setorial que prevê a destinação correta de pelo 
menos 22% da massa de embalagens que uma empresa coloca no merca-
do, com a responsabilidade compartilhada entre todos que fazem parte do 
ciclo de vida do produto, como fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e consumidores.

Um dos instrumentos da PNRS é a logística reversa, que faz com que 
as embalagens pós-consumo retornem para a cadeia produtiva, diminuindo o 
impacto que causariam na natureza. As marcas também precisam comprovar 
que estão cumprindo a legislação, para que não sejam autuadas juridicamen-
te ( vale lembrar que a multa pode chegar a R$ 50 milhões!). 

A eureciclo, maior certificadora de logística reversa do Brasil, tra-
balha com uma plataforma tecnológica que permite o rastreamento de 
toda a cadeia de reciclagem e garante a proteção jurídica da empresa. Por 
ser um processo praticamente impossível, encontrar as próprias embala-
gens após o descarte do consumidor, isso ocorre por meio compensação 
ambiental, um mecanismo que assegura que uma massa equivalente de 
material será reciclada. 

Com a evolução do consumo consciente e da preocupação com o im-
pacto de seu trabalho, muitas empresas incluíram em seus propósitos metas 
mais importantes. Por isso, a certificadora possibilita que elas escolham o pa-
cote de serviços mais adequado: compensar 22% da massa de embalagens, 
conforme determinação legal, toda a quantidade, compensando 100%, ou até 
mesmo mais que isso. E isso pode ser comunicado aos seus consumidores 
com o selo eureciclo. Ao estampar o sorriso nas embalagens, as empresas 
promovem  sua marca de forma transparente e dão ao consumidor a opção 
de, na hora da compra, escolher aquelas com atuações sustentáveis.

Entender a situação permite, ainda, que a adoção de práticas como 
essa sejam vistas como um diferencial de mercado, e não apenas como uma 
necessidade para a gestão de resíduos. Desde 2018, a ABICALÇADOS e a 
eureciclo são parceiras com o objetivo de regularizar a questão da logística 
reversa e incentivar o uso dos selos pelas associadas. Mais de 170 empresas já 
aderiram à solução, o que levou à compensação ambiental de mais de 1.800 
toneladas de resíduos, valorizando a cadeia da reciclagem.

A PNRS fortalece uma discussão em amplo crescimento, se consi-
derarmos o cenário da reciclagem no Brasil (país que recicla só 3% dos re-
síduos). É preciso lembrar que muito mais que uma obrigação, ela trata de 
uma responsabilidade de todos com o planeta, que tanto tem sofrido com 
as mudanças climáticas. Que tal olharmos para as diretrizes com gentileza, 
e, assim, fazermos parte da mudança? É isso que vai garantir o futuro das 
próximas gerações.

ALÉM DE OBRIGAÇÃO LEGAL, PROMOVER 
A RECICLAGEM É UM COMPROMISSO 
COM O MUNDO E AS FUTURAS GERAÇÕES

Renata da Fonte 
Parcerias Institucionais na eureciclo
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EXPO RIVA SCHUH ABRE NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS PARA CALÇADISTAS BRASILEIROS
Em formato digital, uma das mais tradicionais feiras italianas abriu no dia 16 de janeiro o calen-
dário de 2021 dos eventos de negócios do setor calçadista mundial. A Expo Riva Schuh Home 
Edition contará com a participação de 16 marcas de calçados brasileiros por meio do Brazilian 
Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em par-
ceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

Essa edição da mostra ocorrerá por meio da plataforma SwapCard até o dia 19  de 
janeiro, com uma programação diversificada de conteúdo além de ambientes exclusivos para 
networking e business. Entretanto, a plataforma seguirá até o dia 30 de abril disponível para 
realização de contatos e reuniões. 

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Masselli, afirma que as 
expectativas são positivas para as marcas brasileiras. “A Expo Riva Schuh digital dará o start 
das vendas no mercado internacional, que está em processo de retomada. Todo o reconhecido 
know-how da feira estará à disposição das marcas para potencializar os negócios, especial-
mente a partir de um serviço de inteligência que fará o cruzamento entre as necessidades dos 
compradores e as ofertas dos expositores”, avalia. 

As 16 marcas brasileiras confirmadas para a edição são: GVD International, ADG Export, 
Capelli Rossi, Andacco, Pegada, Vizzano, Beira Rio Conforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, 
Modare Ultraconforto, Pampili, Levecomfort, Awana, Democrata e Sapatoterapia.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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CALÇADISTAS BRASILEIRAS 
PARTICIPAM DE FEIRA DIGITAL 
NORTE-AMERICANA
Visando incrementar as exportações brasileiras de calçados em tempos de restrições aos en-
contros físicos, a Abicalçados, por meio do Brazilian Footwear, programa de apoio à interna-
cionalização desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), estará com 22 marcas na Micam America’s. 

O evento digital, que acontece entre os dias 19 de janeiro e 16 de março, será realizado 
por meio da NuOrder, plataforma B2B (business to business) de gestão de clientes e pedidos. 
“A Micam America’s se mostrou uma ótima plataforma para a promoção das marcas brasileiras 
neste período em que ações físicas não são uma opção. Através da NuOrder, expositores po-
dem utilizar diversas ferramentas para apresentar suas coleções e contatar clientes de forma 
totalmente digital”, comenta a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Sche-
ffel, destacando que, na edição anterior, o retorno sobre investimento (ROI) chegou a 360%. 
Segundo ela, por oito semanas, as marcas participantes poderão prospectar novos negócios 
ou até mesmo fechar pedidos pela própria plataforma.

Destaque
Ruisa explica que um dos destaques desta edição da Micam America’s será o serviço de  
matchmaking - agendamento prévio de reuniões cruzando oferta e necessidades de expo-
sitores e compradores -, que será realizado pela promotora do evento, a Informa Markets. 
“A promotora contratou representantes em diversos estados dos Estados Unidos para pros-
pectar novos compradores, ensinar a utilizar a plataforma, entender como prospectar novas 
marcas, como usar as ferramentas etc”, conta. 

Estão confirmadas no evento com o apoio do Brazilian Footwear as marcas Ferrucci, 
Ramarim, Klin, Bibi, Tatiana Loureiro, Pegada, Paula Torres, Beira Rio Conforto, Vizzano, 
Moleca, Modare Ultraconforto, Molekinha, Molekinho, Actvitta, BR Sport, Opananken, Schutz, 
Capodarte, Dumond, Lolita Pimenta, Petite Jolie e Pé com Pé.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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PRIMEIRA FEIRA PRESENCIAL DE MODA DOS 
ESTADOS UNIDOS TERÁ MARCAS BRASILEIRAS
A primeira feira comercial de moda desde o início da pandemia do novo coronavírus nos Es-
tados Unidos irá ocorrer entre 9 e 11 de fevereiro, em Orlando/Flórida. A participação de três 
marcas verde-amarelas (Petite Jolie, Carrano e Bottero) na Magic Pop Up será apoiada pelo 
Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações do setor mantido pela Abicalçados em 
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, destaca a impor-
tância da retomada das feiras presenciais nos Estados Unidos, país que responde por 20% do 
total exportado em calçados pelo Brasil. “Embora as exportações de calçados tenham seguido 
em eventos digitais, o presencial sempre terá um ingrediente a mais, o olho no olho que facilita 
as negociações”, comenta Ruisa, ressaltando que além de compradores de calçados, a mostra 
receberá lojistas de outros segmentos da moda, como acessórios e vestuário. 

O evento, visando garantir a segurança de expositores e visitantes, terá foco em reu-
niões pré-agendadas, com horários marcados para não haver aglomeração de pessoas nos 
estandes. As marcas brasileiras participam por meio dos seus parceiros locais, tendo em vista 
que persistem as restrições para viagens internacionais.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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MICAM MILANO INSCREVE ATÉ O
DIA 12 DE FEVEREIRO
Maior feira calçadista do mundo, a Micam Milano ocorrerá no formato digital entre os dias 22 
de fevereiro e 22 de abril. As inscrições para participar com o apoio do Brazilian Footwear, 
programa de fomento às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com 
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), seguem até 
o próximo dia 12 de fevereiro. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que na feira 
do final do ano passado foram gerados mais de US$ 350 mil em negócios. “A feira digital, 
além de possibilitar a apresentação da coleção de forma totalmente organizada a clientes das 
marcas, também permite que sejam conhecidos novos compradores interessados nos pro-
dutos brasileiros. Com o digital, a abrangência vai muito além da Europa, podendo impactar 
compradores de todo o mundo”, destaca Paola, ressaltando que a mostra digital acontece 
em parceria com a NuOrder, plataforma de gestão de pedidos que conta com mais de 500 
mil compradores ativos cadastrados. “No evento digital, as marcas brasileiras estarão em uma 
landing page exclusiva, apresentando a diversidade da indústria brasileira, e também serão 
divulgadas em newsletter para todo o mailing da Micam Milano”, conclui. 

Informações e inscrições pelo e-mail paola@abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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CALÇADO BRASILEIRO É ALTERNATIVA AO
ASIÁTICO NA SOURCING AT MAGIC

Tradicionalmente voltada para pedidos de grande volume, a norte-americana Sourcing at 
Magic irá ocorrer no formato digital entre 1º de março e 1º de maio. A participação brasileira será 
apoiada pelo Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações de calçados mantido 
pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). As inscrições para participar com subsídios de até 50% do valor da ação 
acontecem até o próximo dia 12 de fevereiro. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, frisa que na feira, 
tradicionalmente dominada pelos expositores asiáticos, o calçado brasileiro tem se mostrado 
uma alternativa relevante, especialmente para os compradores norte-americanos que buscam 
fornecedores fora da Ásia.  “Além disso, o site conta com uma ferramenta de matchmaking 
integrado - chamado de Salesmatch -, que permite ao fabricante localizar potenciais clientes e 
conectar-se com eles”, conta Ruisa, ressaltando que os expositores também podem promover 
suas marcas por meio de um feed de notícias em constante exposição para os participantes do 
evento. A plataforma conta, ainda, com ferramenta de inteligência com análise de dados em 
tempo real, auxiliando expositores na adoção de estratégias de prospecção. 

Informações e inscrições pelo e-mail ruisa@abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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NOVO PROJETO: BRASIL FASHION NOW INSCREVE 
MARCAS BRASILEIRAS NA BLANC FASHION
Estão abertas as inscrições para as marcas de calçados participarem da segunda edição do 
Brasil Fashion Now, projeto conjunto da Abicalçados, Associação Brasileira de Estilistas (Abest), 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) que funcionará na reconhecida plataforma de 
moda internacional BLANC Fashion - www.blancfashion.com. 

Com duração de seis meses, entre 1º de março e 31 de agosto, o Brasil Fashion Now 
está com inscrições abertas até o próximo dia 15 de fevereiro e é uma ação que acontece via 
Brazilian Footwear, Fashion Label Brasil e Texbrasil, programas de exportação de moda man-
tidos pelas entidades em parceria com a Apex-Brasil. O objetivo é apresentar, facilitar e gerar 
exportações de marcas autorais brasileiras para varejistas internacionais, modelo conhecido 
como B2B (business to business). O projeto prevê a criação de um espaço exclusivo para mar-
cas brasileiras na plataforma digital, que atualmente conta com mais de 16 mil compradores 
de 90 países cadastrados.

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, destaca 
que o Brasil Fashion Now aproxima o calçado brasileiro de compradores internacionais em uma 
plataforma digital segura e funcional, aliada a esforços comerciais proativos, em total sintonia 
aos novos modelos de negócios. 

Para aderir ao projeto, as marcas associadas da Abicalçados devem entrar em contato 
com a associação manifestando interesse até dia 15 de fevereiro. O investimento para participar 
do Brasil Fashion Now é de US$ 1.600,00 para empresa associada à entidade e ao Brazilian 
Footwear e de US$ 2.400,00 para associada somente ao programa de exportação. Entre os 
benefícios, estão o desenvolvimento de uma página e um Brand Book digital na plataforma 
BLANC Fashion, uma campanha digital direcionada aos compradores cadastrados no site e a 
contratação de esforço comercial para as marcas participantes.

Mais informações e inscrições pelo e-mail carla@abicalcados.com.br.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE JANEIRO SÃO AS
MAIS ALTAS DESDE ABRIL DE 2020
Embora com queda em relação a janeiro de 2020, as exportações de calçados no primeiro mês 
do ano indicam melhora nos índices desde abril do ano passado. No mês passado, foram em-
barcados 9,73 milhões de pares, que geraram US$ 60,93 milhões, incrementos de 5% em pares e 
de 2,1% em valores na relação com o mês imediatamente anterior, mas com queda de 22,2% em 
volume e de 33,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a queda em rela-
ção a janeiro do ano passado é explicada pelo fato de que naquele mês de 2020 as exportações 
ainda não registravam impacto da pandemia do novo coronavírus. “A base de comparação é 
muito alta para os padrões que assumimos a partir do avanço da pandemia, que se deu a partir 
de março. Então, é provável que nos próximos dois meses ainda registremos valores inferiores 
aos de 2020”, projeta o dirigente. Por outro lado, o executivo mantém a expectativa de cresci-
mento a partir do primeiro trimestre, terminando o ano de 2021 com uma performance 14,9% 
melhor do que no ano passado. “Existe uma recuperação em andamento”, frisa. 

Destinos
O principal destino do primeiro mês do ano foi os Estados Unidos, para onde foram embarcados 
950 mil pares por US$ 13,36 milhões, quedas de 18,8% em volume e de 30,8% em receita na re-
lação com o mesmo mês de 2020. O segundo destino foi a França, para onde foram exportados 
508 mil pares por US$ 4,82 milhões, quedas de 35,5% e de 27,8%, respectivamente, ante igual 
ínterim do ano passado. O terceiro destino do mês foi a Argentina, com o registro de 516,77 mil 
pares e US$ 3,8 milhões, incremento de 15,8% em volume e queda de 20,6% em receita na rela-
ção com o primeiro mês do ano passado. 
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BALANÇA COMERCIAL

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

JAN 2020: US$ 91,28 milhões JAN 2021: US$  60,93 milhões VARIAÇÃO:  -33,2%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN 2020: US$ 36,66 milhões 
JAN 2021: US$ 27,2 milhões

VARIAÇÃO:  -25,8%

JAN 2020: US$ 32,36 milhões 
JAN 2021: US$ 17,9 milhões 

VARIAÇÃO:  -44,7%

JAN 2020: US$ 7,78 milhões 
JAN 2021: US$ 6 milhões 

VARIAÇÃO:  -22,9%

TOTAL

JAN 2020: US$ 41,25 milhões JAN 2021: US$ 21,8 milhões VARIAÇÃO: -47,1%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN 2020: US$ 24,2 milhões 
JAN 2021: US$ 12,38 milhões 

VARIAÇÃO:  -48,8%

JAN 2020: US$ 5,03 milhões 
JAN 2021: US$ 3,27 milhões 

VARIAÇÃO:  -34,8%

JAN 2020: US$ 2,24 milhões 
JAN 2021: US$ 2,36 milhões 

VARIAÇÃO:  5,4%

Importações
No primeiro mês de 2021, as importações de calçados caíram tanto em volume (-28,%) quanto 
em receita (-47%) em relação a janeiro de 2020. No período foram embarcados 1,98 milhão de 
pares, pelos quais foram pagos US$ 21,8 milhões. 

Em partes de calçados - cabedais, solas, saltos, palmilhas etc - as importações do pri-
meiro mês somaram US$ 2 mihões, queda de 11% em relação ao mesmo período de 2020. As 
principais origens foram Paraguai, China e Vietnã. 

2020
O ano de 2020 terminou com a exportação de 93,76 milhões de pares por US$ 658,3 milhões, 
quedas de 18,6% e de 32,3%, respectivamente, em relação a 2019. Os principais destinos foram 
Estados Unidos, para onde foram embarcados 9,3 milhões de pares por US$ 137,77 milhões, 
quedas de 22,1% e 30,8%, respectivamente, ante 2019; Argentina, para onde foram enviados 7,74 
milhões de pares por US$ 72,6 milhões, quedas de 23,5% e 30,8%, respectivamente; e França, 
com o registro de 7 milhões de pares e US$ 59,18 milhões, quedas de 10,7% e 2,1%, respectiva-
mente, em relação a 2019. 

Os principais exportadores de calçados de 2020 foram o Rio Grande do Sul, com 22 mi-
lhões de pares e US$ 292,5 milhões, quedas de 28,8% e 34,8%, respectivamente, ante 2019; Cea-
rá, com 32,9 milhões de pares e US$ 167 milhões, quedas de 14,5% e 28%, respectivamente, ante 
2019; e São Paulo, com 6,34 milhões de pares e US$ 66,75 milhões, quedas de 16,5% e 35,3%, 
respectivamente, na relação com 2019. 

Já as importações de calçados em 2020 caíram tanto em receita (-19,8%) quanto em vo-
lume (-25%) na relação com 2019. As principais origens do período foram Vietnã (9,76 milhões 
de pares e US$ 172,85 milhões, quedas de 25% e 19,8%); Indonésia (2,9 milhões de pares e US$ 
47,25 milhões, quedas de 39,2% e de 38,5%); e China (6,2 milhões de pares e US$ 35,6 milhões, 
quedas de 25,5% e 26%). Em partes de calçados as importações totais somaram US$ 19,2 mi-
lhões, 37% menos do que em 2019. As principais origens foram China, Paraguai e Vietnã. 
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NOTAS RÁPIDAS

PRODUÇÃO DE CALÇADOS 
RECUOU 20,8% EM 2020
Dados divulgados pelo IBGE apontam que, após um incremento 
de 21,9% em dezembro, a produção de calçados fechou o ano de 
2020 acumulando queda de 20,8%, muito próxima da estimati-
va divulgada pela Abicalçados (-21,8%). O presidente-executivo 
da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a recuperação no 
último bimestre do ano não foi suficiente para recuperar o tom-
bo nos meses anteriores, provocados pelo avanço da pandemia 
do novo coronavírus. “Existe uma recuperação em marcha, mas 
ainda estamos muito longe da performance pré-crise”, avalia. Se-
gundo ele, para 2021 a produção setorial deve crescer 14%. “Ain-
da estaremos 10% abaixo dos números de 2019”, conclui. 

LABORATÓRIO DO SENAI 
RECEBE ACREDITAÇÃO DA SATRA
A Central Analítica de Laboratórios do Instituto Senai de Tecnologia 
em Couro e Meio Ambiente, sediado em Estância Velha/RS, rece-
beu a certificação internacional Satra. O Certificado de Acreditação 
emitido pela Satra Technology Centre concede aos laboratórios acre-
ditados uma chancela de reconhecimento de que cumprem as exi-
gências internacionais e que, os produtos por eles analisados estão 
aptos para exportação. A Satra acredita mais de 200 laboratórios em 
todo o mundo que prestam serviços de excelência em testes físicos e 
químicos. No caso do Senai, a acreditação é para escopo de análises 
de substâncias restritas em couros, calçados e seus componentes, 
agregando mais valor ao Programa de Proficiência em Substâncias 
Restritas – PPSR, cujo objetivo é promover e comprovar a conformi-
dade dos materiais quanto aos limites dessas substâncias na legisla-
ção e normas nacionais e internacionais. Saiba mais.

MICAM FÍSICA É CANCELADA
A organização da Micam, maior feira de calçados do mundo, 
cancelou a feira física que ocorreria entre 21 e 23 de março, em 
Milão/Itália. De acordo com uma nota da organização, o cance-
lamento deve-se ao “persistente estado de emergência interna-
cional e as incertezas no quadro regulamentar sobre a possibili-
dade de realização de exposições”.

FRANCAL ABLAC SHOW ANTECIPA 
FEIRA PARA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO
A persistência do alto número de casos de covid-19 neste início de 
ano, bem como o aumento das restrições para circulação de pesso-
as em grande parte do País, têm levado as promotoras a remaneja-
rem algumas datas de seus eventos de negócios. Como consequ-
ência, os pavilhões de exposições da capital paulista vêm buscando 
soluções para acomodar esta grande demanda na sua já concorrida 
agenda, de forma a atender todas as promotoras. Por conta disto, 
a realização da Francal Ablac Show 2021, anteriormente agendada 
para os dias 23, 24 e 25 de agosto, foi antecipada para 11, 12 e 13 de 
agosto (quarta a sexta-feira), no mesmo local, o Pavilhão Amarelo 
do Expo Center Norte, em São Paulo/SP. A nova data vem ao en-
contro do desejo da Francal Feiras e da Ablac em realizar a feira cal-
çadista dentro da primeira quinzena de agosto, para melhor atender 
o planejamento das vendas de final de ano.

https://www.senairs.org.br/PP-Substancias-Restritas

