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Neste mês de março, pela data histórica do Dia Internacional da Mulher, iremos homenagear, no 
Abinforma, todas as mulheres, e em especial aquelas que tocam o setor calçadista brasileiro. Sa-
bemos que existe muito a ser feito no sentido de fortalecer a inclusão feminina, especialmente 
em cargos de liderança, mas também sabemos que o caminho para isso está sendo pavimen-
tado com uma mudança gradual de cultura. Por isso, na editoria Especial do informativo, nas 
páginas 6, 7, 8 e 9, você vai conferir uma matéria especial que ouviu algumas das mulheres que 
fazem a indústria calçadista brasileira ser a potência internacional que é. 

Conforme levantamento realizado pela Abicalçados (RAIS/MTE), entidade que tem mais 
de 80% do seu corpo de trabalho feminino, o setor calçadista tem mais de 33% dos cargos de 
liderança ocupados por mulheres, acima da média brasileira (25%), conforme a consultoria in-
ternacional Grant Thornton. O número é, no entanto, ainda abaixo do esperado, especialmente 
levando em consideração que cerca de 60% dos estudantes universitários formados são mulhe-
res (IBGE). Outro fato que chama a atenção e entristece, é a diferença salarial, já que conforme 
o IBGE, os homens recebem 20% mais do que as mulheres na média brasileira. 

A importância da inclusão das mulheres em cargos de liderança não é somente uma 
questão social, por si só fundamental. É também uma questão de gestão, inovação e lucrativi-
dade.  Ilustrando o fato, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) coloca que companhias 
que monitoram o impacto da diversidade de gênero na liderança reportam crescimento de 5% 
a 20% nos lucros. 

Então, além de buscar atrair cada vez mais mulheres para cargos de expressão no se-
tor, queremos trazê-las também para o ambiente decisivo dentro da Abicalçados, no nosso 
Conselho Deliberativo. Fica o convite, fica o nosso carinho e a nossa homenagem às mulheres 
brasileiras! 

PALAVRA DO PRESIDENTE

AS MULHERES E O CALÇADO

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


3

MARÇO 2021

SUMÁRIO

EDIÇÃO
Diego Rosinha (Mtb. 13.096)
Nicolle Frapiccini (Mtb 20.143) 

TEXTOS
Diego Rosinha (Mtb. 13.096)
Nicolle Frapiccini (Mtb 20.143)

FOTOS
Equipe Abicalçados e Divulgação

PRODUÇÃO GRÁFICA 
Gabriel Dias

CONTATO
Rua Júlio de Castilhos, 561
Novo Hamburgo/RS 
Cep: 93510-130
Fone: 51 3594-7011 
imprensa@abicalcados.com.br
www.abicalcados.com.br

REDES SOCIAIS
      abicalcados
      abicalcadosoficial
      abicalcados
      company/abicalcados
      abicast

Informativo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados

Março 2021 Nº 349 - Ano 31

6 CONHEÇA COMO LIDERANÇAS 
FEMININAS REPRESENTAM O SETOR 
CALÇADISTA BRASILEIRO

ESPECIAL

4 MELHORES CONDIÇÕES 
LOGÍSTICAS NO FOCO DO 
BRAZILIAN FOOTWEAR

ABI NA MÍDIA

17 FEIRA CALÇADISTA NOS 
ESTADOS UNIDOS GERA 
US$ 1,1 MILHÃO PARA BRASILEIROS

BRAZILIAN FOOTWEAR

19 PLATAFORMA INTERNACIONAL 
BRASIL FASHION NOW ESTÁ NO AR

BRAZILIAN FOOTWEAR

20 CALÇADISTAS BRASILEIRAS APRESENTAM 
SUAS COLEÇÕES NA MAIOR 
PLATAFORMA DE MODA DO MUNDO

BRAZILIAN FOOTWEAR

10 AÇÕES DIGITAIS: UMA NOVA 
FORMA DE FAZER NEGÓCIOS

ABINOTÍCIAS

21 MARCAS BRASILEIRAS PARTICIPAM DE 
FEIRA DIGITAL NORTE-AMERICANA

BRAZILIAN FOOTWEAR

22 MICAM MILANO TEM 16 MARCAS 
BRASILEIRAS CONFIRMADAS

BRAZILIAN FOOTWEAR

18 MAGIC POP UP GERA US$ 615 MIL 
PARA MARCAS BRASILEIRAS

BRAZILIAN FOOTWEAR

23 BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE
RODADAS DIGITAIS COM COMPRADORES 
LATINO-AMERICANOS E FRANCESES 

BRAZILIAN FOOTWEAR

24 EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS TÊM INCRE-
MENTO PELO SEGUNDO MÊS CONSECUTIVO

BALANÇA COMERCIAL

26 INDICADORES DA CNI APONTAM ALTA 
NA ATIVIDADE INDUSTRIAL

FECHAMENTO

12 PGFN DISCIPLINA NEGOCIAÇÃO DE 
DÉBITOS DE EMPRESAS EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INFORME JURÍDICO

13 FIMEC ADIA SUA 
REALIZAÇÃO EM 2021

ABI NOTÍCIAS

15 PREVIEW DO COURO 
APRESENTA NOVA COLEÇÃO 
PARA A TEMPORADA 2022_II

ABI NOTÍCIAS

16 GRUPO RAMARIM INVESTE 
EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS

SUSTENTABILIDADE

14 HORA DE 
APRENDER FAZENDO

INOVA-AÇÃO

http://www.facebook.com/Abicalcados
https://www.linkedin.com/company/abicalcados
https://www.instagram.com/abicalcadosoficial/
http://www.youtube.com/user/AbicalcadosTV
https://open.spotify.com/show/70gvA1kI7J3ZakmNVj4Yj0?si=KFz2rgjXS5O8Z-ajV3AA5Q


4

MARÇO 2021

ABI NA MÍDIA

Lançada em uma parceria inédita entre o Brazilian 
Footwear, programa de apoio às exportações de cal-
çados mantido pela Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados) e pela Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), e a norte-americana Joor, a ação per-
mitirá às marcas o acesso a mais de 200 mil compra-
dores qualiicados de 144 países, a maior parte deles 
dos Estados Unidos. A coordenadora de Promoção 
Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, ex-
plica que tanto a prospecção ativa quanto as vendas 
poderão ser realizadas na própria plataforma (joor.
com), que contará com um espaço dedicado aos cal-
çados brasileiros.

Em janeiro, a indústria calçadista brasileira expor-
tou 9,73 milhões de pares, o que corresponde a US$ 
60,93 milhões. Os números mostram uma queda de 
22,2% em volume de pares e de 33,2% no montante 
em dinheiro. Ainda assim, os números são os mais 
altos desde abril de 2020 e representam ligeira alta 
de 5% em pares e de 2,1% em valores, em relação 
dezembro. Os dados foram adiantados ao Broad-
cast (sistema de notícias em tempo real do Grupo 
Estado) pela Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados). Para o presidente-executi-
vo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, uma vez que 
no início de 2020 ainda não havia o impacto da 
pandemia nos números de exportação, essa base 
de comparação se tornou alta.

O começo do ano de 2021 trouxe otimismo às indús-
trias de consumo, mas o atraso no início da vacinação 
e o aumento do contágio, somado ao surgimento de 
novas cepas da covid-19, acenderam o sinal de aler-
ta. No setor calçadista, a expectativa é crescer 14% 
neste ano, após ter encolhido cerca de 22% em 2020 
- patamar de 16 anos atrás. Mas o presidente da Abi-
calçados, Haroldo Ferreira, observa que o cenário é 
uma incógnita. “Ainda não revisamos nossa projeção 
devido a essa incerteza. Mas acreditamos em uma re-
cuperação a partir do segundo trimestre.”

2 Jornal do Comércio - Porto Alegre
Segunda e terça-feira, 1 e 2 de fevereiro de 2021 LogísticaJC

Editor-chefe: Guilherme Kolling 
(guilhermekolling@jornaldocomercio.com.br) | 

Editor de Economia: Cristiano Vieira  
(cristiano.vieira@jornaldocomercio.com.br) |

Editora-assistente: Cristine Pires  
(cristine.pires@jornaldocomercio.com.br) |

Projeto gráico: Luis Gustavo Van Ondheusden

Publicação do 
Jornal do Comércio

de Porto Alegre

LogísticaJC
logistica@jornaldocomercio.com.br

As inscrições para partici-
par da maior plataforma B2B 
(business to business) do mundo 
terminam no próximo dia 4 de 
fevereiro para os calçadistas bra-
sileiros. Lançada em uma par-
ceria inédita entre o Brazilian 
Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados man-
tido pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) e pela Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), e 
a norte-americana Joor, a ação 
permitirá às marcas o acesso 
a mais de 200 mil comprado-
res qualiicados de 144 países, 
a maior parte deles dos Esta-
dos Unidos.

A coordenadora de Promoção 
Comercial da Abicalçados, Letí-
cia Sperb Masselli, explica que 
tanto a prospecção ativa quanto 
as vendas poderão ser realizadas 
na própria plataforma (joor.com), 
que contará com um espaço de-
dicado aos calçados brasileiros. 
“Estaremos lado a lado com mar-
cas internacionais renomadas, 
em ações de moda sincronizadas 
que estão ocorrendo com foco em 
Inglaterra, Itália, China, Japão, 

Canadá, entre outros”, conta Le-
tícia, ressaltando que muitos 
compradores internacionais, es-
pecialmente os maiores players 
norte-americanos, têm exigido 
negociações via plataforma, na 
busca por melhores condições lo-
gísticas, de segurança e até mes-
mo de redução de custos.

A Joor prevê mais de mil so-
licitações de conexões por mar-
ca no período inicial da ação, de 
seis meses a partir de fevereiro. 
“É uma oportunidade única, de 
estar na maior vitrine mundial 
24 horas por dia, 7 dias por se-
mana”, avalia Letícia.

No site da Joor será dispo-
nibilizada uma página do Bra-
zilianFootwear.com com peris 
das marcas participantes, atra-
vés da qual poderão ser realiza-
dos negócios ou mesmo agenda-
das reuniões.

A ferramenta possibilita às 
marcas procurarem comprado-
res com base em seus interes-
ses em calçados, sua localização 
geográica ou mesmo outras con-
correntes com as quais já traba-
lha. Assim, os participantes têm 
acesso a um mapa estratégico 
de penetração em mercados com 
base nos players desejados. Já a 
atualização dos peris será reali-
zada com o apoio da própria Joor 
e do Brazilian Footwear, facilitan-
do a operação das empresas. Ins-
crições e mais informações pelo 
e-mail ruisa@abicalcados.com.br.

Calçadistas têm até 
o próximo dia 4 para 
garantir participação 
na maior plataforma 
internacional de negócios

Melhores condições logísticas no foco da Brazilian Footwear
 � Negócios corporativos

Ação permitirá às marcas o acesso a mais de 200 mil compradores qualiicados de 144 países, a maioria dos EUA

FELIPE FALEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

Mercado bilionário de serviços compartilhados cresce na esteira da gestão e corte de custos
Melhoria na entrega de servi-

ços internos, diminuição de cus-
tos operacionais, otimização do 
uso de recursos humanos, com 
melhor distribuição e inserção em 
funções estratégicas, construção 
e criação de um ambiente em que 
os recursos digitais são facilmente 
adotados, permitindo que as orga-
nizações adotem, de fato, a Trans-
formação Digital na gestão de seu 
atendimento e entrega.

As funções fazem parte de um 
apanhado de benefícios descritos 
por pesquisas de diversas consul-
torias, como Deloitte, Grandview 
Research, IT4CIO e Everest Group, 
para a terceirização de processos 

através de centros de serviços 
compartilhados (CSC) e o modelo 
de shared services. Vantagens im-
pulsionadoras deste mercado, que, 
de acordo com a Grandview Re-
search, deverá crescer a uma taxa 
composta média de 30% ao longo 
dos próximos anos, estando pre-
sente, senão em todas, na maio-
ria das maiores empresas do globo 
até 2022.

Os estudos mostram como as 
corporações têm ampliado as aten-
ções a esta linha de serviços e so-
luções. Por exemplo: levantamento 
do Everest Group indica que den-
tre as companhias listadas na For-
tune 500, todas com mais de 100 

mil empregados, o investimento 
em shared services é crescente. 
A mesma pesquisa aponta que os 
CSCs respondem por 23% a 27% 
do mercado global de serviços, i-
gurando como componente prin-
cipal das estratégias de terceiri-
zação das maiores organizações 
do mundo. 

A pesquisa demonstra, ain-
da, que, para as companhias que 
apostam neste modelo, a redução 
de custos operacionais é o princi-
pal item que determina o investi-
mento, com 88% das respostas. 
Em seguida vem a preocupação 
com aumento da escalabilidade e 
lexibilidade, com 65%, e a adesão 
a melhores práticas de gestão e 
atendimento, com 53%. 

Outro levantamento, este fei-
to pelo IT4CIO no Brasil, evidencia 
que 67% dos entrevistados air-
maram que suas empresas co-
bram a área de TI para que auxilie 
na redução de custos gerais, e que 
o modelo de shared services auxi-

lia neste sentido. Um dado com-
provado por levantamento do IEG, 
que mostra que, só na área edu-
cacional, o investimento em servi-
ços compartilhados poderia trazer 
economia na casa dos US$ 200 
milhões a escolas. 

Entre as economias mais 
suntuosas do mundo, a realida-
de não é diferente. O 11º levanta-
mento global sobre o tema reali-
zado pela Deloitte nos Emirados 
Árabes aponta que os centros 
de serviço compartilhado (CSC) 
conferem um novo signiicado à 
maneira como as corporações lo-
cais desempenham suas ativida-
des, devendo movimentar um in-
vestimento estimado em torno de 
US$ 6,8 bilhões até 2023.

Isso porque, dentre os 379 
entrevistados, representantes de 
nove setores de atividade, todos 
airmam obter benefícios como 
corte de custos, rentabilidade e 
aceleração de negócios. Mais: nas 
empresas ouvidas, cerca de 30% 

das vantagens esperadas são ob-
tidas de uma só vez. 

O modelo CSC traz não so-
mente economia na gestão de ser-
viços, processos e, principalmente, 
na condução dos serviços de su-
porte para as organizações, mas 
também agrega valor às operações 
das companhias por meio da cen-
tralização dos serviços em uma 
plataforma integrada de operação 
e decisão.

O Gartner aponta, entre os 
maiores benefícios dos CSCs, uma 
maior capacidade de captação de 
dados, devida à integração de ope-
rações, o que resulta em maximi-
zação do poder de análise, geração 
de insights e assertividade nas to-
madas de decisão. Para Donald 
Reis, diretor de Negócios da Qua-
litor, fornecedora especializada em 
tecnologia para gestão de atendi-
mento e relacionamento, é impor-
tante notar que a estruturação de 
um CSC é, sim, fundamental para 
a boa gestão dos negócios.
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Exportações de calçados brasileiros caem 
de 22% em janeiro, diz Abicalçados 
Estadão Conteúdo 
05/02/21 - 17h54 

Em janeiro, a indústria calçadista brasileira exportou 9,73 milhões de pares, o que corresponde a US$ 60,93 

milhões. Os números mostram uma queda de 22,2% em volume de pares e de 33,2% no montante em 

dinheiro. Ainda assim, os números são os mais altos desde abril de 2020 e representam ligeira alta de 5% 

em pares e de 2,1% em valores, em relação dezembro. Os dados foram adiantados ao Broadcast (sistema 

de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados). 

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, uma vez que no início de 2020 ainda não 

havia o impacto da pandemia nos números de exportação, essa base de comparação se tornou alta. 

Em sua visão, é provável que nos próximos dois meses os dados ainda sejam inferiores aos de 2020. Por 

outro lado, o executivo mantém a expectativa de crescimento de terminar o ano de 2021 com uma 

performance 14,9% melhor do que no ano passado. 

O principal destino das exportações de janeiro foi os Estados Unidos, para onde foram embarcados 950 mil 

pares por US$ 13,36 milhões, queda de 18,8% em volume e de 30,8% em receita, ante o mesmo mês de Economia 16:33 

2020. Governo estuda retomar MP 

e garantir suspensão de 

contratos de trabalho 

Blogs e Colunas 16:22 

O conselho de sua empresa 

não tem diversidade? 

Aproveite que março 

chegou… 

Ciência 16:19 

Fevereiro foi o mês com 

maior número de mortes por 

covid na Espanha desde abril 

Economia 16:05 

Operadoras terão que O segundo foi a França, para onde foram exportados 508 mil pares por US$ 4,82 milhões, queda de 35,5% 
explicar reajuste de planos 

no número de pares e de 27,8% em dinheiro. O terceiro foi a Argentina, com 516,77 mil pares e US$ 3,8 de saúde durante a 

milhões, aqui uma alta de 15,8% em volume e queda de 20,6% em receita. pandemia 

Giro 16:04 
Importações 

Secretários de Saúde defendem lockdown 

nos Estados em que UTIs estão lotadas 

Giro 16:00 

Cidade do Rio prevê vacinação de todos os 

idosos até fim de abril 

Giro 15:51 

Balança comercial tem superávit de US$ 

1,152 bilhão em fevereiro 

Giro 15:51 

Balança comercial tem superávit de US$ 

1,152 bilhões em fevereiro Leia Mais 

MELHORES CONDIÇÕES LOGÍSTICAS NO FOCO DO BRAZILIAN FOOTWEAR

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS CAEM DE 22% 
EM JANEIRO, DIZ ABICALÇADOS

FABRICANTES TRABALHAM EM RITMO LENTO

01 DE FEVEREIRO DE 2021
JORNAL DO COMÉRCIO | JC LOGÍSTICA | P. 2

05 DE FEVEREIRO DE 2021
ISTO É DINHEIRO | GERAL

08 DE FEVEREIRO DE 2021
VALOR ECONÔMICO | EMPRESAS
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ABI NA MÍDIA

Sonora com diretor-executivo de mercado, Claudio-
miro de Vargas Gregório; Sonora com presidente-
-executivo Abicalçados, Haroldo Ferreira.

Assista aqui

Sonora com presidente-executivo da Abicalçados 
Haroldo Ferreira

Assista aqui

EXPORTAÇÃO EM ALTA: SETOR CALÇADISTA 
COMEMORA VENDAS EM JANEIRO

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA GAÚCHA

09 DE FEVEREIRO DE 2021 
RECORD | RIO GRANDE RECORD 
 

10 DE FEVEREIRO DE 2021 
 RBS TV | RBS NOTÍCIAS

Micam Milano começa no dia 8, em edição que será 
novamente on-line. E tem missão brasileira A maior 
feira de calçados do mundo, a italiana Micam Milano, 
realizará sua 91ª edição no formato digital. O evento, 
que reúne diversas marcas calçadistas, ocorre entre 
os dias 8 de março e 8 de maio. O evento segue com 
inscrições abertas e já confirmou a presença de 16 
marcas brasileiras. A participação verde-amarela tem 
apoio da Brazilian Footwear, programa de fomento às 
exportações de calçados mantido pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) 
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

VITRINE INTERNACIONAL 
PARA SETOR CALÇADISTA

23 DE FEVEREIRO DE 2021 
JORNAL NH |  ECONOMIA |  P. 9 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=c439154dd3eb.9584804.16172863&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=26e53f18b2b2.9588589.16180791&rn=1
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Nesta edição do Abinforma, publicaremos 
depoimentos de algumas das lideranças fe-
mininas do setor calçadista brasileiro que aju-
daram - e ajudam - a construir a história da 
atividade. Mulheres que, unindo a excelência 
do profissionalismo e a sensibilidade pessoal 
fazem do nosso segmento um dos mais rele-
vantes economica e socialmemte do País.

O Brasil é uma referência na indústria calçadista e me sinto feliz 
em fazer parte desse setor, no qual sinto que posso ter liberdade 
de criação.” 

Irá Salles
Estilista, Irá Salles

Felizmente, cada vez mais lideranças femininas despontam e possibili-
tam uma maior igualdade de gênero em diferentes segmentos. Apesar 
das dificuldades, as mulheres são capazes de obter resultados brilhan-
tes à frente das empresas no setor calçadista brasileiro.”

Ana Fassoni
Diretora proprietária, Ana Fassoni 

É liderar com amor, inspirando, cuidando e extraindo o melhor as 
pessoas. É acreditar que a combinação dos gêneros e as suas dife-

renças de visões e atitudes leva a um resultado muito superior.”

 Cristine Camila Grings Nogueira
Presidente, Piccadilly Company

ESPECIAL

É poder investir no desenvolvimento de outras mulheres. Ainda vive-
mos um cenário onde a falta de assistência básica à primeira infância 

(creches e jardins de infância) muitas vezes retira a mulher do mercado 
de trabalho. Poder assegurar emprego e renda a estas mulheres é 

humano e tem reflexos na próxima geração.” 

Natália Miti
Designer, Miti Shoes

Ser uma liderança feminina para mim é uma questão natural, mas 
que envolve muitos desafios diários. O conhecimento somado à 
experiência e à sensibilidade feminina são a base de tudo.” 

Maristela Becker Hübner
CEO, Guilhermina Shoes

Na ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mulheres que representam a força do 
calçado brasileiro responderam a seguinte pergunta: “Como é ser uma liderança e referência 
feminina no setor calçadista brasileiro?”
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Aqui na cultura da Bibi, sempre aprendemos que ‘o seu melhor exemplo 
é a melhor forma de irradiação’. Não importa o título ou o gênero, diante 
dos diferentes papéis que tenho, busco desenvolver ações com muita 
responsabilidade e ética, sejam elas pequenas ou grandes, pois de 
alguma maneira isso pode influenciar ou impactar diferentes públicos e/
ou stakeholders que nos relacionamos. Desde quando assumi a presi-
dência, continuo engajando a equipe por meio da cultura, seguindo os 
mesmos valores que permeiam nossa história por mais de 70 anos.”

Andrea Kohlrausch
Presidente, Calçados Bibi

Acredito que ser uma liderança no mercado calçadista é um enorme 
privilégio, pois com meu trabalho posso encantar pessoas, trazer be-
leza e conforto pro dia a dia de milhares de mulheres e ainda fazer o 
que amo: flats! Acredito muito na cooperação e na importância de me 
cercar de pessoas que dividam o meu sonho e que queiram escrever a 
história da Vinci ao meu lado. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no 
setor calçadista, seguindo os passos da minha família, mas construin-
do novas histórias e abrindo novos caminhos.”

Sara Nelice Raymundo Lanzini
Co-fundadora, Diretora de Estilo e P&D, Vinci Shoes

É um privilégio, mas, ao mesmo, uma grande responsabilidade! As 
mulheres já conquistaram muito, mas ainda precisam provar, dia a dia, o 

quanto são fundamentais para inovar e fortalecer o setor calçadista. Com 
a nossa sensibilidade, empatia, nosso olhar diferenciado sobre o mundo 
e, principalmente, com a nossa intensidade para a renovação constante, 

podemos elevar o sapato do Brasil a novos estágios, de ainda maior 
relevância para os negócios do País e para a vida das pessoas. E tenho 

certeza de que faço parte do time feminino que vai fazer isso acontecer!” 

Natália Bischoff
Diretora de Branding, Negócios e Operações, Bischoff Group 

ESPECIAL

É desafiador, não há como negar, mas não há motivos para nos 
sentirmos inferiorizadas. Pelo contrário, vejo no meu papel a res-
ponsabilidade de buscar a coragem e o destaque para encorajar 
outras mulheres a conquistarem seus espaços na sociedade e no 
nosso mercado calçadista. Se conseguir fazer isso, terei atingido 

meu propósito e terei ajudado a tornar o nosso setor ainda melhor.” 

Rodaika Diel
 Diretora, Neorubber

Sempre me inspirei em mulheres fortes que fazem a diferença em 
suas áreas de atuação. Ser uma dessas lideranças hoje me motiva a 
continuar incentivando outras mulheres. Fico feliz de poder repre-
sentar muitas delas no papel que tenho hoje. Que possamos seguir 
apoiando umas as outras a conquistar cada vez mais.”

Giuliane Roberta Enzweiler
Executiva de marketing, Grupo Minuano
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ESPECIAL

Na Luiza Barcelos, carrego junto aos meus irmãos o legado de Dona 
Dorinha – uma mulher que teve a coragem de empreender aos 50! A 
maior das lições que ela deixou foi a de cuidar da empresa como se 
cuida da família. Levamos no nosso dia a dia, a força, o poder e a sen-
sibilidade feminina. A habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo 
tempo e mesmo assim entregar um resultado impecável.”

Luiza Márcia Aleixo Barcelos 
Diretora Criativa, Luiza Barcelos 

Cada vez mais percebemos o impacto das lideranças femininas 
nos mais diversos ambientes de trabalho. Sinto que comandar 
uma empresa com poesia inspira a mim e meus colaboradores. Na 
Sarah Chofakian, sonhamos o mesmo sonho.” 

Sarah Chofakian
Diretora Criativa, Sarah Chofakian 

Espero poder ser uma referência  feminina para outras mulheres 
que buscam encontrar o seu sonho de empreender no Brasil! 

Fazer sapatos é bastante desafiador dentro de um universo muito 
masculino, mas muito gratificante!” 

Maria Fernanda Sodré
Proprietária, A Mafalda

É ser e atuar fundamentalmente como mulher a fim de equilibrar 
as energias masculina e feminina do ambiente empresarial - ainda 
muito patriarcal, buscando um modelo de gestão alinhado às ten-
dências da sociedade atual a partir de um olhar intuitivo, sensível 
e empático para gerar uma cultura de força criativa e criadora, 
que está associada ao universo feminino.”

Ana Cláudia McInerney
Diretora Criativa, Tip Toey Joey

Formada em moda e apaixonada pelo universo calçadista, em 2018 
e com apenas 25 anos me tornei a sucessão dos meus pais na 

empresa. Diariamente enfrento muitos desafios, as responsabilida-
des e tomada de decisões são constantes, porém de contrapartida 
por ser jovem e mulher, adquirir a confiança e o respeito da minha 
equipe, além de gratificante, me encoraja a continuar e enfrentar 

novos desafios.” 

Débora Cholet Zorn
Diretora, Ramony Calçados
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Eu amo trabalhar com calçados e poder proporcionar, junto com 
todos da equipe Zagga, mais do que calçados para nossos clien-
tes, mas sim um meio de transporte que pode levar as pessoas 
para onde quiserem. Sabemos de todas as dificuldades que cada 
profissão tem, mas com clareza nos nossos objetivos sabemos que 
estamos no caminho certo e que nós mulheres somos mais fortes do 
que imaginamos. Parabéns para todas as mulheres!!”

Fernanda Megalli de Souza Lacerda
Gerente administrativa, Zagga 

ESPECIAL

Ser uma liderança feminina é um grande desafio, o caminho da mulher 
é sempre mais complexo. Enfrentamos preconceito, temos que lutar 
para sermos ouvidas, promovidas e acabamos carregando maiores 
responsabilidades em casa. O setor calçadista ainda é amplamente 
liderado por homens, as mulheres têm pouco espaço e acabam não 
conseguindo alcançar altos cargos. Ainda existe um longo caminho 
para mudarmos essa realidade, mas acredito que com novas gerações 
assumindo papéis de liderança a mentalidade também mude.”

Juliana Duarte
Co-Fundadora, Pesh e Zoez

É uma alegria para mim poder estar a frente do negócio da famí-
lia e ver tudo o que conquistamos até aqui. Liderar é uma tarefa 
muito desafiadora, mas também muito gratificante. Tenho muito 
orgulho do meu trabalho, de tudo que construímos em 20 anos, e 
do que ainda vamos construir.”

Eduarda Moreira de Freitas
Diretora, Byara Calçados

É ter a oportunidade de agregar valores através de todas  deci-
sões tomadas, pensando na valorização humana, na família e na 
sociedade. Cuidar de uma empresa calçadista é como cuidar de 
uma grande família! Temos que pensar no bem estar de todos os 

colaboradores  e atender da melhor forma nosso cliente”. 

 Fabiana Luiza Petri da Silva  
 Sócia diretora, Calçados Satryani

Acredito que a liderança feminina seja no setor calçadista ou nos mais 
diversos setores, a consolidação dos resultados concretos das lutas trava-
das por movimentos feministas que nos antecederam. Eu particularmente 

busco diariamente conhecimento tanto no nosso setor como em outros 
que também nos capacitam a sermos melhores. Acredito que posso, isso 
não tenho dúvidas. Além disso, acredito que fazendo com amor antes de 

tudo, o negócio automaticamente prospera.” 

Rosana Maria de Oliveira Ribeiro
 Diretora administrativa, Via Malibu
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AÇÕES DIGITAIS: UMA NOVA 
FORMA DE FAZER NEGÓCIOS 
A pandemia do novo coronavírus provocou mudanças nos modelos de negócios. O processo de 
digitalização do mercado, que vinha crescendo na última década, foi impulsionado pelas restrições 
aos eventos físicos. 

Diante dessa nova realidade, a Abicalçados passou a trabalhar com maior ênfase em projetos 
de digitalização do mercado, fomentando uma cultura que não somente irá potencializar os negó-
cios para as empresas, mas que também se tornará condição de sobrevivência das mesmas em um 
ambiente cada vez mais competitivo. “Os eventos físicos não terminarão, mas conviverão cada vez 
mais com os digitais. É preciso que as empresas estejam preparadas para esse novo momento”, 
comenta a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel. 

No mercado interno brasileiro, que responde por mais de 85% das vendas do setor calçadis-
ta, a plataforma Calçados do Brasil foi criada para facilitar as negociações entre indústria e varejo. 
Com mais de 200 das principais marcas de calçados brasileiros cadastradas, o site www.calcados-
dobrasil.com.br recebe visitas de lojistas de todo o País, 24 horas por dia e 7 dias por semana. “É 
um showroom permanente e gratuito, que tem o objetivo de fomentar os negócios entre indústria e 
varejo de calçados”, explica Ruisa. O site conta com filtros por tipo de produto, material, preços, re-
giões de atuação, tudo para facilitar a busca por parte dos lojistas, que podem iniciar as negociações 
em um chat aberto na própria plataforma. “É totalmente seguro”, frisa a analista.

Já por meio do Brazilian Footwear, braço internacional da Abicalçados mantido em parceria 
com a  Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), são promo-
vidas ações digitais com foco na venda para o mercado externo. “São ações que buscam ir além da 
manutenção de mercado e que visam expandir a atuação do calçado brasileiro no âmbito interna-
cional”, ressalta Ruisa, acrescentando que o programa concede subsídios a partir de 50% para as 
empresas participantes. “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”, pontua. 

Segmentos
Ruisa destaca que as ações abrangem diferentes segmentos de calçados e maturidades exporta-
doras, configurando oportunidades para empresas de qualquer porte. “Existem ações para todos 
os objetivos, mais segmentadas, mais globais, com foco em marca ou private label, entre outras 
opções. A Abicalçados direciona as empresas conforme o perfil de cada evento”, explica. 

Mais informações sobre as ações podem ser adquiridas pelo e-mail ruisa@abicalcados.com.br. 

ABI NOTÍCIAS
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CONFIRA AS AÇÕES DIGITAIS QUE AINDA ESTÃO COM
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

Brasil Fashion Now: Plataforma on-line (na Blanc Fashion) exclusiva para marcas brasileiras de 
diversos segmentos. No entanto, o grande diferencial da ação é o esforço comercial realizado por 
uma equipe local nos Estados Unidos ou na Europa (cada marca pode optar por uma das regiões 
para trabalhar). Apesar do foco nessas regiões, por se tratar de uma plataforma on-line, comprado-
res de outros países também são impactados. Inscrições abertas até 12 de março.  Períodos: 
primeira fase: março a agosto; segunda fase: abril a setembro de 2021

Calçados do Brasil: plataforma voltada para o mercado doméstico e a conexão entre calçadistas e 
lojistas de calçados. Funciona no site www.calcadosdobrasil.com.br durante todo o ano e é gratuita.  
Período: permanente

BrazilianFootwear.com: plataforma on-line exclusiva de calçados brasileiros para exportação, 
auxiliando a prospecção e conexão entre exportadores e importadores de todo o mundo. Atualmen-
te conta com aproximadamente 160 empresas cadastradas. Período: permanente

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 queiram entrar ou reforçar presença no mercado norte-americano. No total, são mais 
de 200 mil compradores cadastrados. Período: 11 de fevereiro a 11 de julho.

Playtime Marketplace: a Playtime Marketplace é uma ação digital com foco no segmento infantil, 
voltado para empresas que possuem uma coleção mais conceitual, com forte propósito de marca. A 
ação, que engloba compradores dos Estados Unidos, Europa e Ásia, é focada em clientes de 
boutiques e redes de loja de alto valor agregado e engloba não só calçados, mas todo o segmento 
de moda infantil (vestuário, acessórios, calçados etc.). Para participar, é necessário receber 
aprovação prévia da organização do evento. Período: 12 meses, a contar da data de assinatura do 
contrato.
 
Rodadas de Negócios on-line na França: as rodadas consistem em reuniões virtuais entre empresas 
calçadistas brasileiras e compradores franceses, sendo que todos os agendamentos são personaliza-
dos para cada uma das marcas participantes. Todas as reuniões são acompanhadas por um 
especialista da Abicalçados ou por um consultor. Esse acompanhamento não irá influenciar na 
negociação, mas irá auxiliar na compilação de dados posteriores para avaliação do projeto e follow 
up das reuniões. Caso haja necessidade de tradução, a reunião será acompanhada por um intérprete 
inglês-francês. Período: Maio 2021.

Rodadas de Negócios on-line na Rússia: as rodadas consistem em reuniões virtuais entre empresas 
calçadistas brasileiras e compradores russos, sendo que todos os agendamentos são personalizados 
para cada uma das marcas participantes. Período: Junho 2021.

Rodadas de Negócios on-line na América Latina: as rodadas consistem em reuniões virtuais entre 
empresas calçadistas brasileiras e compradores internacionais, sendo que todos os agendamentos 
são personalizados para cada uma das marcas participantes. Os países trabalhados nesta edição 
serão Colômbia e Peru. Além destes, a empresa poderá escolher um terceiro país a ser trabalhado, 
dentre as seguintes opções: Bolívia, Chile e Equador. Período: Março e Agosto 2021.

ABI NOTÍCIAS



12

MARÇO 2021

INFORME JURÍDICO

Por meio da Portaria n° 2.381, publicada no Diário Oficial da União de 1°/03/2021, 
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reabriu os prazos para ingresso no 
Programa de Retomada Fiscal com o objetivo de estimular a conformidade fis-
cal relativa aos débitos inscritos em dívida ativa da União até 31 de agosto de 
2021. O prazo para adesão às modalidades de transação mencionadas será de 
15/03/2021 a 30/09/2021. Já a repactuação das negociações em vigor para in-
clusão de novos créditos poderá ser solicitada entre 19/04/2021 e 30/09/2021, 
mediante acesso ao Portal REGULARIZE da PGFN, hipótese em que serão 
observados os mesmos requisitos e condições da negociação original.

PGFN DISCIPLINA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESAS EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL
Por meio da Portaria nº 2.382, publicada no Diário Oficial da União de 
1°/03/2021, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional disciplina os instrumen-
tos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS 
de responsabilidade de contribuintes em processo de recuperação judicial. A 
portaria regulamenta a Lei que alterou a Recuperação Judicial e Falências e 
permite às empresas em RJ que negociem todo o seu passivo tributário, com 
limite máximo de redução de débitos de até 70% e prazo máximo de parcela-
mento entre 120 e 145 meses.

LEI COMPLEMENTAR É OBRIGATÓRIA PARA COBRANÇA DE DIFERENÇAS 
DO ICMS
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 24/02/21, julgou inconstitu-
cional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional 
(EC) 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse meca-
nismo de compensação. A matéria foi discutida no julgamento conjunto do 
Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093), e da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469. Os ministros aprovaram, por 
nove votos a dois, a modulação de efeitos para que a decisão, nos dois pro-
cessos, produza efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data 
do julgamento, ou seja, as cláusulas continuam em vigência até dezembro de 
2021, exceto em relação à cláusula 9ª (que tratava das micro e pequenas em-
presas optantes pelo Simples no novo regime do comércio eletrônico), em que 
o efeito retroage a fevereiro de 2016, quando foi deferida, em medida cautelar 
na ADI 5464, sua suspensão. Segundo o ministro Dias Toffoli, autor da pro-
posta de modulação, a medida é necessária para evitar insegurança jurídica, 
em razão da ausência de norma que poderia gerar prejuízos aos Estados. O 
ministro salientou que, durante esse período, o Congresso Nacional terá possi-
bilidade de aprovar lei sobre o tema. Ficam afastadas da modulação as ações 
judiciais em curso sobre a questão.

PGFN REABRE PRAZOS
Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-/me-n-2.381-26-de-fevereiro-de-2021-305673631
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-/me-n-2.381-26-de-fevereiro-de-2021-305673631
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-/me-n-2.382-26-de-fevereiro-de-2021-305689057
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4922493
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A Fimec será de forma presencial e acontece de 8 a 10 de março de 2022, na Fenac, em Novo 
Hamburgo/RS. A alteração no período de realização da feira de negócios atende solicitações das 
entidades setoriais apoiadoras da Fimec, que ressaltam que a data anteriormente confirmada, em 
maio de 2021, ainda apresentava muitas incertezas, apontando o adiamento da feira como a ação 
mais adequada diante do cenário atual.

Veja o Comunicado Oficial abaixo:

“A Fenac Experiências Conectam é a maior promotora de feiras com pavilhões próprios do 
Brasil, com 60 anos de experiência em planejamento, organização e promoção de eventos. Por inter-
médio de seus eventos a empresa contribui para o desenvolvimento de diversos setores da econo-
mia. Por mais que tenhamos a certeza do know-how, expertise e qualidade da Fenac para realização 
de uma feira segura, precisamos estar atentos a este momento tão difícil. Nas últimas semanas, ao 
contrário do que se esperava, a situação da pandemia no Brasil se agravou muito e nunca chegamos 
tão perto de um verdadeiro colapso da saúde pública nacional.

O setor coureiro-calçadista está passando por um momento delicado e o setor de even-
tos por muitas incertezas. Toda realização de uma feira e a participação nela requer planeja-
mento, tempo e comprometimento de todos para fazer dela um momento ímpar e de grandes 
resultados. Temos certeza que os eventos PRESENCIAIS são essenciais para a realização de bons 
negócios e nosso maior objetivo é realizar feiras seguras e que proporcionem uma excelente ex-
periência para todos. À medida que a pandemia continua em todo o mundo, ainda temos sérios 
problemas de saúde e restrições a viagens nacionais, e, principalmente, internacionais, que não 
permitirá o verdadeiro prestígio que a Fimec deve ter na sua 45ª. edição ininterrupta, tivemos 
que tomar uma difícil decisão.

Com base nestas premissas, com apoio das Entidades Setoriais e aprovado pelo Conselho 
Administrativo, decidimos em conjunto a realização da Fimec somente em 2022. Assim, a feira reto-
mará suas atividades nos dias 08, 09 e 10 de março de 2022. Com esta alteração temos o objetivo de 
marcar na Fimec 2022 o grande reencontro do setor coureiro-calçadista com a presença de milhares 
de visitantes de todo o mundo.

Na confiança nas atitudes do poder público, na união e boa vontade das pessoas temos a 
esperança que em breve as atividades retornarão de forma natural.

Certos de sua compreensão e apoio, esperamos tê-los como expositores e visitantes da Fi-
mec em 2022.

Atenciosamente,
Marcio Jung, diretor-presidente da Fenac S/A e Marlos Schmidt, presidente do Conselho de 

Administração da Fenac S/A.”

FIMEC ADIA SUA REALIZAÇÃO EM 2021
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INOVA-AÇÃO

Já faz algum tempo em que termos como “inovar”, “pensar fora da caixa”, “não 
fazer mais do mesmo” estão sendo utilizados de forma constante no dia a dia 
das empresas. No mundo atual, as incertezas são encontradas em todos os 
campos e áreas, e talvez ainda com maior intensidade no ambiente empresa-
rial. Diante dessa realidade, a inovação passou a ser cada vez mais necessária 
e valorizada no ecossistema corporativo. Mas o que é inovação? E, principal-
mente, o que faz uma área de inovação? 

Primeiramente, é importante entender que inovar não é negar tudo 
de bom que nos trouxe até aqui, tampouco enaltecer tudo que fizemos para 
chegar onde estamos. Áreas como o design estratégico e as metodologias 
ágeis compreenderam isso ao adotar uma nova forma de enxergar e encarar 
os desafios. Tentar olhar os problemas por novas lentes, compreender que o 
mundo não é a bolha de referências e convivência que cerca cada um de nós, 
que existem múltiplas culturas, que a diversidade é uma fonte rica de opor-
tunidades e aprendizados – e que a tecnologia só tem real valor por meio do 
significado atribuído a ela – são movimentos que nos aproximam não somente 
de algo novo, mas de algo novo que possua valor para as pessoas. 

Há pouco mais de um ano me tornei um dos gomos desse fruto cha-
mado Bergamotta Works. No Berga, como carinhosamente nos chamamos, 
temos um grande objetivo central: criar novos canais de acesso ao consumi-
dor. A clareza em termos de objetivo é essencial para uma célula de inovação, 
pois a criatividade às vezes pode desfocar e retomar o foco para avançar, um 
processo essencial para as ideias saírem do papel. Inclusive, eu diria que para 
um laboratório de inovação, mais importante do que ter ideias disruptivas, é 
fazê-las virar realidade, executá-las, chegando no consumidor. Por isso, traba-
lhar em fatias, em squads, em sprints, em pequenos ciclos de aprendizagem 
e em evolução constante, na lógica de MVP (produto viável mínimo), torna-se 
tão importante. A partir de pilotos e protótipos, uma ideia disruptiva pode já 
se tornar uma realidade, na qual serão coletados os aprendizados necessários 
para futuramente obter escala. 

Quando nos perguntam o que faz o Bergamotta, normalmente a res-
posta é simples: o nosso papel é criar e testar soluções inovadoras que apro-
ximem pessoas e negócios de forma sustentável. Em um ano de laboratório, 
é exatamente isto que estamos fazendo, aprendendo muito ao pensar e exe-
cutar soluções de diversas naturezas para pessoas de todos os tipos. Apren-
demos fazendo, mergulhando em universos diversos, no mundo dos negócios 
de plataforma, nas possibilidades da impressão 3D, nos novos conceitos de 
loja, na concepção e cadeia de produtos de menor impacto, na customização 
e personalização. Enfim, experimentando o novo para aprender e, principal-
mente, escalar de forma ética e responsável ao identificar as oportunidades. 

HORA DE APRENDER FAZENDO
Arturo Mocellin Garziera
Head de Inovação no Bergamotta Works, laboratório de inovação da Grendene
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A busca por um futuro mais seguro, responsável e relevante é o ponto de partida para a temporada 
2022_II do projeto Preview do Couro, ação do projeto Brazilian Leather, uma parceria entre o Centro 
das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil).

Baseado na pesquisa de inspirações e cartela de cores desenvolvidas sob a orientação do 
Núcleo de Pesquisa do Inspiramais, o projeto oferece consultorias individuais aos curtumes partici-
pantes para o desenvolvimento de couros, que resultam numa apresentação antecipada do tema 
Futureproof, que norteará a edição seguinte do Inspiramais.

O designer Marnei Carminatti, curador do projeto, explica que refletir sobre a criação de no-
vos códigos, ajustar os caminhos entre moda, performance, sustentabilidade e inclusão, tornou-se 
a principal narrativa deste século. Um mantra que ecoa na sociedade. “Dialogando com estes con-
ceitos, buscamos interpretar estas necessidades apoiados pelos dois temas inspiracionais”, observa. 

De acordo com Carminatti , quando tratamos do tema Quantum, a proposta é um olhar po-
ético sobre os acabamentos, inspirados na beleza, cor, brilho e energia dos cristais e gemas precio-
sas ou interpretando a coexistência simultânea de acabamentos antagônicos como brilho e fosco. 
“Tratamos também de performance, e exploramos artigos especiais para segurança, conforto e 
esportes, com couros waterproof, softleather e couro lavável”, destaca. 

Já o tema Hipervisual nos conecta com o maximalismo, uma inspiração gráfica para acaba-
mentos de superfície no couro vacum ou nas exuberantes peles exóticas. “Observamos a importân-
cia da ancestralidade e buscamos apresentar couros que exaltam sua naturalidade, dando protago-
nismo para artigos cromefree, vegetal e vegetalizados, reafirmando a importância destes couros na 
composição de uma linha de produtos, principalmente para marcas que buscam uma relação mais 
próxima de temas sustentáveis”, explica o designer. Para Marnei, reinterpretar o presente e dar sen-
tido ao futuro é fundamental para a humanidade. E para a moda, é uma exigência. 

Confira as imagens do projeto clicando AQUI

ABI NOTÍCIAS

PREVIEW DO COURO APRESENTA NOVA 
COLEÇÃO PARA A TEMPORADA 2022_II

https://cicb.org.br/storage/files/repositories/phpT7tt3s-catalogo-preview-do-couro.pdf
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SUSTENTABILIDADE

O Grupo Ramarim, com sede em Nova Hartz/RS, há anos vem trabalhan-
do fortemente para aprimorar o reaproveitamento de seus resíduos in-
dustriais. A reflexão sobre o tema sustentabilidade vem crescendo e se 
tornando muito importante no cenário mundial devido à necessidade de 
preservação do planeta. Todo esse comprometimento também gerou um 
saldo positivo para o grupo

Hoje, 52% dos resíduos são transformados em energia e 48% são re-
ciclados ou reaproveitados de alguma forma no processo fabril. As sobras 
são transformadas em novos componentes para calçados, sejam eles de 
couro ou material sintético. O couro é encaminhado para a Ilsa e vira adubo 
orgânico. O grupo Ramarim é zero resíduo em aterro sanitário.

A empresa incorporou os conceitos e objetivos relacionados com 
o desenvolvimento sustentável em suas políticas e práticas de forma con-
sistente. 

Assim, as sobras do processo fabril são transformadas em compo-
nentes como palmilhas, contrafortes, couraças, saltos e solados. Tudo isso 
é viabilizado por processos realizados dentro da fábrica ou por parcerias 
com empresas de logística reversa.

Para o grupo, a incorporação desses objetivos significa obter es-
tratégias de negócios e atividades que consigam atender às necessidades 
atuais, sustentando e aumentando os recursos humanos e naturais.

Também pensamos que é tempo de repensar a forma de consumo. 
E, nesse contexto, o Grupo Ramarim tem a linha Ramarim SNK Up Cycle e 
a Comfortflex tem a linha Ecostyle. 

A marca utiliza matéria-prima de materiais que seriam descartados 
para criar dois modelos exclusivos cheios de estilo, e principalmente, com 
baixo impacto ambiental. Assim o que iria para o lixo ganha vida nova. O 
tênis é produzido com o cabedal em napa (Nature Live) 100% livre de utili-
zação de solvente em sua composição. A cada par produzido, 2,5 garrafas 
PET de 2 litros deixam de ser descartadas no meio ambiente. Esse material 
demoraria no mínimo 100 anos para se decompor. 

O tema sustentabilidade, com suporte empresarial, ganha impor-
tância internacional, pois empresas que contribuem para a criação de um 
modelo referência de desenvolvimento sustentável leva em consideração 
fatores sociais, ambientais e econômicos. Nesse sentido, o grupo está in-
vestindo em treinamento de pessoal, certificações sustentáveis, inclusive 
no Origem Sustentável, programa realizado pela Abicalçados e Assintecal. 

GRUPO RAMARIM INVESTE 
EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS

Nelson Rodolfo Magagnin
Gerente de Marketing da Ramarim
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FEIRA CALÇADISTA NOS ESTADOS UNIDOS 
GERA US$ 1,1 MILHÃO PARA BRASILEIROS
Retomando gradualmente a participação em feiras presenciais, os calçadistas brasileiros come-
moram a expectativa de comercialização de mais de 35 mil pares de calçados - entre negócios 
realizados in loco e alinhavados - na mostra norte-americana Atlanta Shoe Market, realizada entre 
20 e 22 de fevereiro. A participação de seis marcas verde-amarelas foi apoiada pelo Brazilian Foo-
twear, programa de fomento às exportações de calçados 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, ressalta que a partici-
pação foi positiva, apesar da visitação menor de compradores em função da pandemia do novo 
coronavírus. Com a adoção de protocolos de segurança, a feira gerou mais de US$ 1,1 milhão às 
marcas brasileiras, entre negócios efetivados e alinhavados durante o evento. “A feira gerou diver-
sos contatos relevantes com compradores, especialmente dos Estados Unidos, e mostrou a força 
do calçado brasileiro naquele mercado”, avalia Ruisa. 

Juan Carlos De Haro, representante de algumas das marcas brasileiras expositoras, ressalta 
que a mostra foi positiva, especialmente levando em consideração a situação de o país ainda estar 
passando pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. “Embora a visitação tenha sido menor 
do que em anos anteriores, a Atlanta Shoe Market mostrou que segue relevante e atraindo os 
principais compradores dos Estados Unidos”, comenta. 

Mercado
Histórico principal mercado para o calçado brasileiro no exterior, em 2020 os Estados Unidos 
importaram 9,3 milhões de pares, que geraram US$ 137,8 milhões, quedas de 22,1% e 30,8%, res-
pectivamente, ante 2019, um efeito direto da pandemia da Covid-19 naquele mercado. Para o ano 
corrente, em que a expectativa de crescimento das exportações de calçados está em 14,9%, existe 
também a possibilidade de um incremento importante nos Estados Unidos, especialmente a partir 
da retomada das mostras presenciais naquele país. 

Participaram da mostra, com o apoio do Brazilian Footwear, as marcas Bottero, Verofatto, 
Pegada, Hanna Carmela, Shoetherapy e Petite Jolie. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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MAGIC POP UP GERA US$ 615 MIL 
PARA MARCAS BRASILEIRAS

Primeira feira comercial de moda presencial dos Estados Unidos desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, a Magic Pop Up trouxe bons resultados para as marcas brasileiras 
participantes. No total, a participação verde-amarela, proporcionada pelo Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com 
a Apex-Brasil, gerou US$ 615 mil entre negócios realizados in loco e alinhavados no evento. A 
mostra ocorreu em Orlando/Flórida entre os dias 9 e 11 de fevereiro. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, avalia que os 
resultados ficaram acima das expectativas iniciais, com um retorno sobre investimento (ROI) 
de 9.000% para as empresas. “O mercado norte-americano está em plena recuperação e isso 
ficou claro pelos resultados obtidos”, destaca. Segundo ela, foram 111 contatos comerciais com 
grandes compradores, especialmente dos Estados Unidos, hoje o principal destino do calçado 
brasileiro no exterior. 

Participaram do evento com o apoio do Brazilian Footwear as marcas brasileiras Petite 
Jolie, Carrano, Bottero e Verofatto.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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PLATAFORMA INTERNACIONAL 
BRASIL FASHION NOW ESTÁ NO AR
A plataforma digital Brasil Fashion Now, que une as associações Abicalçados, Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e Associação Brasileira de Estilistas (Abest) 
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para 
promover - e vender - os produtos de moda made in Brazil no exterior, está no ar. A primeira 
edição do evento, que se estende até agosto, tem inscrições abertas até o próximo dia 12 de 
março. 

Iniciativa inédita no Brasil, a plataforma é uma parceria com a reconhecida BLANC 
Fashion, que comercializa produtos de moda de algumas das principais grifes do planeta e 
tem mais de 16 mil compradores de 90 países cadastrados. “Além da landing page para mar-
cas brasileiras, existe um esforço comercial que será realizado por equipes nos Estados Unidos 
e Europa, de forma a potencializar os resultados da ação, unindo o físico e o digital”, explica  a 
coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli.

Com duração de seis meses, o Brasil Fashion Now é uma ação que acontece via Brazi-
lian Footwear, Fashion Label Brasil e Texbrasil, programas de exportação de moda mantidos 
pelas entidades participantes em parceria com a Apex-Brasil. O objetivo é apresentar, facilitar 
e gerar exportações de marcas autorais brasileiras para varejistas internacionais, modelo co-
nhecido como B2B (business to business). 

Até o momento, pelo Brazilian Footwear, estão confirmadas as participações das mar-
cas  Opananken, Luiza Barcelos, Bebecê, Matuschka Mia, Sapatos Mafalda, Vizzano, Klin e 
Petite Jolie. Mais informações e inscrições pelo e-mail carla@abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

https://blancfashion.com/brasilfashionnow
https://blancfashion.com/brasilfashionnow
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CALÇADISTAS BRASILEIRAS APRESENTAM 
SUAS COLEÇÕES NA MAIOR 
PLATAFORMA DE MODA DO MUNDO

A maior plataforma de e-commer-
ce B2B (business to business) do 
planeta, a Joor (www.joor.com), é 
parceira do Brazilian Footwear na 
promoção comercial do calçado 
brasileiro além-fronteiras. Desde o 
dia 11 de fevereiro, a iniciativa con-
junta entre a gigante norte-ame-
ricana e o programa de apoio às 
exportações de calçados mantido 
pela Abicalçados e Apex-Brasil, 
entrou no ar com as marcas brasi-
leiras Pegada, Petite Jolie, Schutz, 
Piccadilly, Byara, Paula Torres, 
Ammabile, Smidt Shoes, Cecco-
nello, Vizzano, Stephanie Classic, 
Anatomic Shoes e Luiza Barcelos. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, destaca que a plataforma 
é uma oportunidade ímpar de marcas verde-amarelas figurarem ao lado das principais grifes inter-
nacionais dos mais variados segmentos e estarem em contato com mais de 200 mil compradores 
qualificados de 144 países, em especial dos Estados Unidos. “Mais de 40% dos cadastrados são dos 
Estados Unidos, maior mercado mundial de calçados e histórico principal destino do nosso calça-
do no exterior”, explica a analista, ressaltando que muitos dos grandes players norte-americanos, 
inclusive, exigem a presença do exportador na plataforma da Joor para efetuar negociações. “Eles 
enxergam como uma segurança, além de ter custos logísticos menores”, diz.  

Ruisa explica que, além das marcas brasileiras contarem com espaço próprio para efe-
tuar reuniões e inclusive negociações via plataforma durante a duração inicial do projeto - 11 
de fevereiro a 11 de julho -, elas terão possibilidade de participar de ações de moda sincroniza-
das, que ocorrerão com foco na Inglaterra, Itália, China, Japão, Canadá, entre outras.  

Uma das marcas engajadas na ação é a Vizzano, da Calçados Beira Rio. A gerente de 
Mercado Externo da empresa, Michele Ponath, revela que o objetivo de participar da ação com 
a marca Vizzano é a conexão com novos mercados nos quais a marca ainda não se faz pre-
sente. “A Vizzano é a marca escolhida para dar o kickstart nessa ação, por contemplar um mix 
de produtos que dialoga, principalmente, com o universo da moda. Consequentemente, os 
compradores também serão apresentados às outras marcas da Calçados Beira Rio”, projeta. 

Como funciona
No site da Joor será disponibilizada uma página do BrazilianFootwear.com com perfis das 
marcas participantes, por meio da qual poderão ser realizados negócios ou mesmo agenda-
das reuniões. A plataforma conta também com uma ferramenta que possibilita às marcas pro-
curarem compradores com base em seus interesses em calçados, sua localização geográfica 
ou mesmo outras concorrentes com as quais já trabalha. “Existe a possibilidade de uma pros-
pecção ativa via plataforma”, reforça Ruisa, ressaltando que, desta forma, as marcas partici-
pantes têm acesso a uma ferramenta que permite traçar um mapa estratégico de penetração 
em mercados com base nos players desejados. 

Já a atualização dos perfis será realizada com o apoio da própria Joor e do Brazilian 
Footwear, facilitando a operação das empresas. 

Ainda há possibilidades de novas inscrições, que podem ser realizadas pelo e-mail 
ruisa@abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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MARCAS BRASILEIRAS PARTICIPAM DE 
FEIRA DIGITAL NORTE-AMERICANA
A feira digital norte-americana Sourcing at Magic, que acontece entre 1º de março e 1º de 
maio, conta nove marcas calçadistas brasileiras. A participação é apoiada pelo Brazilian 
Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em 
parceria com a Apex-Brasil. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, explica que a mos-
tra é notabilizada pela comercialização de grandes volumes, geralmente com a marca do 
cliente - o chamado private label. “Embora a maior parte dos expositores sejam asiáticos, 
notamos a demanda de grandes marcas norte-americanas por alternativas em outros mer-
cados e, nesse sentido, novas oportunidades se abrem para fornecedores brasileiros”, avalia 
a analista, ressaltando que, historicamente, os Estados Unidos são o principal mercado para 
o calçado brasileiro no exterior. 

Além da oportunidade dos negócios na própria plataforma, a iniciativa se destaca 
pela geração de contatos qualificados, que são potencializados por meio da ferramenta de 
matchmaking integrado, que cruza as necessidades dos clientes com as ofertas dos exposi-
tores. “Por fim, cada fabricante tem acesso a uma página de análise de dados para que possa 
controlar em tempo real a performance de sua página e produto, o que também auxilia na 
adoção de estratégias de prospecção no evento”, acrescenta Ruisa.

Participam da feira norte-americana, com o apoio do Brazilian Footwear, as marcas 
GVD International, Boaonda, Capelli Rossi, CCR Shoes, ALL’US Footwear, PG4, Andacco, 
Levecomfort e Macboot. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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MICAM MILANO TEM 16 MARCAS 
BRASILEIRAS CONFIRMADAS
Maior feira de calçados do planeta, a italiana Micam Milano realiza sua 91ª edição no formato 
digital entre os dias 8 de março e 8 de maio. O evento tem 16 marcas brasileiras confirmadas 
com apoio do Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações de calçados mantido 
pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que a mostra 
foi postergada - a data inicial era de fevereiro a abril - em função do cancelamento da feira 
presencial, ocasionada pelo avanço do novo coronavírus na Europa. “A organização busca po-
tencializar a mostra digital, com mais marcas e mais compradores”, conta. Na mostra digital, 
realizada no final do ano passado, as 14 marcas nacionais apoiadas pelo Brazilian Footwear ge-
raram US$ 350 mil entre negócios efetivados e alinhavados durante o evento, um retorno sobre 
investimentos de mais de 2.700%. “A expectativa para a 91ª edição da Micam Milano digital é 
positiva, visto que todos os esforços estão, agora, voltados para o evento on-line”, avalia Paola. 

NuOrder
A Micam Milano ocorre em parceria com a NuOrder, plataforma de gestão de pedidos que conta 
com mais de 500 mil compradores ativos cadastrados. “É um diferencial importante e que tem 
grande impacto nos negócios, tanto os efetivados durante a feira quanto os alinhavados por 
meio da qualificação dos contatos gerados”, conclui a analista da Abicalçados. 

Participam do evento, com o apoio do Brazilian Footwear, as marcas Pampili, Opananken, 
Pegada, West Coast, Cravo&Canela, Andacco, Dumond, Capodarte, Malu Super Comfort, Vizza-
no, Modare Ultraconforto, Activitta, Ghetz, Ferrucci, La Femme e Plugt. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE
RODADAS DIGITAIS COM COMPRADORES 
LATINO-AMERICANOS E FRANCESES 
Com o objetivo de gerar negócios em tempos de restrições às feiras físicas internacionais, o 
Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalça-
dos em parceria com a Apex-Brasil, promoverá rodadas de negócios on-line com compra-
dores latino-americanos e franceses. Ambas estão com inscrições abertas até o próximo dia 
12 de março. 

As primeiras rodadas serão realizadas com compradores latino-americanos, especi-
ficamente peruanos (entre 17 e 21 de maio), colombianos (entre 31 de maio e 4 de junho) e 
com compradores da Bolívia, Chile ou Equador (7 a 11 de junho). Já as rodadas com compra-
dores franceses serão realizadas de 31 de maio a 11 de junho.

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, explica que as roda-
das são reuniões virtuais entre empresas calçadistas brasileiras e compradores internacio-
nais dos países selecionados, sendo que todos os agendamentos são personalizados para 
cada uma das marcas participantes, conforme cruzamento entre ofertas e necessidades 
(matchmaking). “É um modelo muito assertivo e que tem chamado a atenção das marcas 
neste momento de restrições a viagens e feiras internacionais”, avalia a analista, ressaltando 
que todas as reuniões são acompanhadas por um consultor da Abicalçados para auxílios 
que se fizerem necessários. “No caso da França, teremos disponível também um intérprete 
inglês-francês para facilitar as negociações caso o comprador não fale inglês”, acrescenta. 

Confirmadas
Para as rodadas da América Latina já estão confirmadas as marcas Petite Jolie, Marina Mello, 
Suzana Santos, Renata Mello, Azillê, Pegada, Perlatto, Ferrucci, Bebecê, Alliance Shoes, Pe-
nalty, GVD, Beira Rio, Le Fantymy e Werner. Para as rodadas da França as marcas já confir-
madas são Marina Mello, Killana, Capelli Rossi, Ammabile, Pegada, GVD, Vizzano, Petite Jolie 
e Werner.

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

BRAZILIAN FOOTWEAR



24

MARÇO 2021

BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS TÊM INCREMENTO 
PELO SEGUNDO MÊS CONSECUTIVO
Dados elaborados pela Abicalçados apontam que, em fevereiro, as exportações do setor soma-
ram US$ 61,58 milhões, com 9,97 milhões de pares embarcados. Os resultados são superiores 
tanto em volume (+2,5%) quanto em receita (+1,1%) na relação com janeiro, mês que já havia 
registrado alta ante  dezembro de 2020 (+5%). Porém, se comparados com os resultados de 
fevereiro de 2020, os dados ainda apontam para quedas de 5,9% em volume e 18,1% em receita. 
No acumulado do primeiro bimestre de 2021, as exportações de calçados somaram 19,7 milhões 
de pares e US$ 122,52 milhões, quedas de 14,7% e 26,4%, respectivamente, ante o mesmo perí-
odo do ano passado. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que os dados apontam 
para uma lenta recuperação desde o início da pandemia, em 2020. “Chegamos ao melhor resul-
tado desde abril do ano passado. Porém. se compararmos com os dois meses de 2020, quando 
ainda não sentíamos os efeitos da pandemia do novo coronavírus, temos um revés”, explica o 
dirigente. 

Segundo ele, o setor ainda deve amargar queda ante 2020 no próximo mês, para depois 
iniciar efetivamente uma recuperação mais substancial.”Isso contando com a continuidade do 
processo de imunização ao redor do mundo e com a vida retornando ao normal, especialmente 
no que diz respeito à demanda por calçados, produtos que ficaram em um segundo plano du-
rante a crise”, projeta. 

Destinos
No primeiro bimestre do ano, o principal destino dos calçados brasileiros foi os Estados Unidos, 
para onde foram exportados 2 milhões de pares por US$ 26,32 milhões, incremento de 4,7% em 
volume e queda de 21% em receita na relação com o mesmo ínterim de 2020. 

O segundo destino do período foi a França, para onde foram embarcados 1,36 milhão de 
pares por US$ 11 milhões, quedas de 22,9% e 11,7%, respectivamente, ante período correspon-
dente do ano passado.

O terceiro destino do bimestre foi a Argentina, para onde foram embarcados 1,19 milhão 
de pares por US$ 10,16 milhões, quedas de 8,3% e 27,1%, respectivamente, em relação a 2020. 
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EXPORTAÇÕES PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros estados do ranking e o total do período 

JAN - FEV 2020: US$ 166,46 milhões JAN - FEV 2021: US$  122,52 milhões VARIAÇÃO:  -26,4%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - FEV 2020: US$ 70,77 milhões 
JAN - FEV 2021: US$ 51,74 milhões

VARIAÇÃO:  -26,9%

JAN - FEV 2020: US$ 52,51 milhões 
JAN - FEV 2021: US$ 37,55 milhões 

VARIAÇÃO:  -28,5%

JAN - FEV 2020: US$ 14,02 milhões 
JAN - FEV 2021: US$ 12,39 milhões 

VARIAÇÃO:  -11,6%

TOTAL

JAN - FEV 2020: US$ 69,40 milhões JAN - FEV 2021: US$ 42,94 milhões VARIAÇÃO: -38,1%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - FEV 2020: US$ 39,93 milhões 
JAN - FEV 2021: US$ 23,33 milhões 

VARIAÇÃO:  -41,6%

JAN - FEV 2020: US$ 10,03 milhões 
JAN - FEV 2021: US$ 5,28 milhões 

VARIAÇÃO:  -47,4%

JAN - FEV 2020: US$ 9,40 milhões 
JAN - FEV 2021: US$ 7,15 milhões 

VARIAÇÃO:  -24,0%

Estados exportadores
No bimestre, o Rio Grande do Sul foi o principal exportador de calçados. No período, os calça-
distas gaúchos embarcaram 4,3 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 51,75 milhões, 
quedas de 14,7% e de 26,9%, respectivamente, ante 2020. 

O segundo exportador do período foi o Ceará, de onde partiram 8 milhões de pares que 
geraram US$ 37,56 milhões, quedas de 17% e 28,5%, respectivamente, no comparativo com o 
mesmo intervalo de 2020.

No terceiro posto entre os exportadores apareceu a Paraíba. No bimestre, os calçadistas 
paraibanos embarcaram 3,84 milhões de pares, que geraram US$ 8,62 milhões, quedas de 4,5% 
e 11,6%, respectivamente, ante o mesmo período do ano passado. 

Importações da China aumentaram 22%
Embora registrando queda em âmbito geral, as importações de calçados provenientes da China 
tiveram incremento de 22,1% em volume no bimestre, no comparativo com o mesmo período de 
2020. As importações de produtos chineses somaram 2,2 milhões de pares por US$ 7,15 milhões, 
perfazendo queda de 24% em dólares na relação com igual ínterim do ano passado. “A China 
se recuperou antes da crise provocada pelo coronavírus. Agora estão desovando seus produtos 
mundo afora, com preços muito abaixo dos praticados no mercado, configurando competição 
desleal”, avalia Ferreira, ressaltando que, por este fato a renovação do direito antidumping con-
tra o calçado chinês se faz fundamental. 

No geral, as importações de calçados de fevereiro somaram 1,99 milhão de pares e US$ 
21,8 milhões, quedas de 20,6% em volume e de 24,9% em receita na relação com igual mês do 
ano passado. Já no acumulado do bimestre, as importações chegaram a 3,97 milhões de pares, 
pelos quais foram pagos US$ 42,94 milhões, quedas tanto em volume (-24,8%) quanto em re-
ceita (-38,1%) em relação ao mesmo período do ano passado. 

Além, da China, as principais origens das importações no bimestre foram: Vietnã (1,18 mi-
lhão de pares e US$ 23,34 milhões, quedas de 49,6% e 41,6%, respectivamente, ante mesmo perí-
odo do ano passado); e Indonésia (319,26 mil pares e US$ 5,28 milhões, quedas de 47,2% e 47,4%). 

Em partes de calçados - cabedais, saltos, solados, palmilhas etc - as importações do bi-
mestre somaram US$ 3,5 milhões, 28,6% menos do que em 2020. As principais origens foram 
China, Paraguai e Vietnã.
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NOTAS RÁPIDAS

INDICADORES DA CNI APONTAM ALTA 
NA ATIVIDADE INDUSTRIAL 
Os Indicadores Industriais, pesquisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), apontam que a atividade industrial iniciou 
2021 em um nível superior ao mesmo período de 2020. Todos os 
índices de janeiro deste ano mostram alta na comparação com o 
mesmo mês de 2020. Destacam-se o faturamento real, que mos-
tra alta de 8,7%, e horas trabalhadas na produção, com alta de 
6,7%. A utilização da capacidade instalada, que atingiu 79%, é 2,2 
pontos percentuais superior à de janeiro de 2020. “A atividade 
industrial segue forte, refletindo a continuidade da trajetória de 
alta iniciada com a recuperação da atividade. Observamos altas, 
em alguns casos altas significativas, na comparação com janeiro 
do ano passado, quando a pandemia ainda não era uma realida-
de no Brasil”, diz o gerente de Análise Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo.

RELATÓRIO ANUAL DA ABICALÇADOS 
DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD
Publicado pelo sexto ano consecutivo, o Relatório Anual da Abicalça-
dos está disponível para download no site. A publicação traz as ações 
da entidade, tanto no mercado interno quanto externo, realizadas ao 
longo do ano passado. “É uma espécie de prestação de contas ao 
setor calçadista, demonstrando a importância do associativismo, es-
pecialmente diante do momento de crise que estamos passando”, 
avalia o presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira. 

COUROMODA DIGITAL RECEBEU 
MAIS DE 4 MIL VISITANTES
A primeira edição 100% digital da Couromoda, realizada de 1 a 3 
de março, recebeu 4.077 visitas de usuários únicos, gerando um 
montante de 38.228 pageviews no conteúdo dos 119 expositores. 
“Estamos recebendo os feedbacks e eles são animadores, mos-
trando que estamos no caminho certo”, detalha o diretor geral 
da Couromoda, Jeferson Santos, ressaltando que a ideia é tornar 
a ferramenta perene. Além de moda e negócios, a Couromoda 
Digital levou informação de qualidade ao mercado. O Fórum Co-
nexão Couromoda, também 100% digital e realizado no mesmo 
período, contou com nove expoentes do setor calçadista, que 
trataram das boas práticas e apontaram exemplos de sucesso, 
que podem contribuir para o desenvolvimento do setor. Saiba 
mais no site www.couromoda.com.br. 

http://abicalcados.com.br/publicacoes/relatorio-anual
http://www.couromoda.com.br

