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Um mercado dinâmico, consumista e onde cabe, anualmente, mais de 20 bilhões de pares de calçados. 
Eis o mercado externo para a sua marca, que pode ser de grande, médio ou pequeno porte, mas que 
precisa, acima de tudo, enxergar a exportação como uma estratégia comercial perene e como uma mola 
propulsora da qualificação do seu produto, favorecendo também a competitividade no mercado domés-
tico. Mesmo antes da década de 1990, quando o Brasil era buscado pelo faminto mercado internacional 
consumidor de calçados, quando éramos comprados e não precisávamos de grandes esforços de pros-
pecção para vender além-fronteiras, sempre acreditei que a exportação deveria ser parte do DNA da 
empresa e não ser algo meramente ocasional. O mercado internacional é dinâmico, e por isso temos que 
acompanhá-lo com atenção. 

A exportação sempre foi mais do que um negócio, uma venda, sempre foi uma preparação de 
médio e longo prazos para saltos qualitativos ainda maiores não só lá fora, mas aqui no nosso gigante - e 
concorrido - mercado interno. Exemplos não faltam de setores da indústria brasileira que cresceram a 
partir da internacionalização.

Onde nos perdemos?
A questão é que, até meados da década de 1990, o Brasil era uma potência praticamente imbatível no 
cenário internacional.  Hoje figuramos apenas no 12º posto entre os exportadores mundiais de calçados. 
Onde perdemos o bonde da história? Desconfio que tenhamos iniciado a queda a partir de uma desas-
trada política cambial, que equiparou o Real ao Dólar, e com a entrada triunfal da China como agressivo 
player internacional do setor, isso tudo entre 1990 e início dos anos 2000. A partir daí, além de sairmos da 
primeira página entre os players mundiais, passamos a olhar quase exclusivamente para o nosso quintal 
e, praticamente, fechamos a janela para o exterior, deixando apenas uma pequena fresta na qual poucas 
empresas, não por coincidência as de mais sucesso comercial, buscam seus negócios. 

O resultado dessa estratégia - quase coletiva - de voltar a produção para o mercado interno, que 
se deu em uma zona de conforto com mais de 200 milhões de consumidores, foi a perda da competitivi-
dade do setor calçadista não somente no cenário internacional, mas também no mercado doméstico.Isto 
colocado, gostaria de fazer desse breve artigo mais do que palavras, mas uma provocação para você e sua 
empresa, seja ela de que porte for. Vamos, novamente, escancarar a janela para o mundo? 

Nesta edição do Abinforma, trazemos uma matéria especial com marcas calçadistas brasileiras que 
estão nos pés de consumidores espalhados por todos os continentes. São cases de sucesso do setor que 
podem - e devem - servir de insparação para as empresas brasileiras de todos os portes.

http://www.abicalcados.com.br
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ABI NA MÍDIA

As exportações de calçados brasileiros nos dois pri-
meiros meses deste ano registraram queda de 14,7% 
em pares e 26,4% em receita em relação aos meses 
de  janeiro e fevereiro do ano passado, quando a pan-
demia da covid-19 ainda não estava disseminada no 
Brasil. No primeiro bimestre de 2021, as exportações 
somaram 19,7 milhões de pares e US$ 122,52 milhões, 
segundo a Abicalçados, associação que representa 
a indústria do setor. O presidente da associação, Ha-
roldo Ferreira, destaca que, apesar da queda na base 
anual, os resultados de janeiro e fevereiro mostram 
recuperação do setor desde o início da crise sanitária 
no país. “Chegamos ao melhor resultado desde abril 
do ano passado”, diz em nota.

Neste mês de março, pela data histórica do Dia Inter-
nacional da Mulher, queremos homenagear todas as 
mulheres, e em especial aquelas que tocam o setor 
calçadista brasileiro e o tornam a potência interna-
cional que é, hoje figurando como o quarto maior do 
planeta, o maior fora da Ásia. Sabemos 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 pavimentado com uma mudança gradual de 
cultura. Conforme levantamento realizado pela As-
sociação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), 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 internacional Grant Thornton. 

Esta quinta-feira (11) completa um ano desde que 
a OMS declarou a pandemia. O Brasil chega à data 
com uma nova leva de restrições de circulação para 
conter o recorde de mortes, e uma grande parte do 
empresariado está dividida, sem convicção de que as 
medidas de fechamento do comércio são eficientes 
para conter o contágio. O maior consenso é a preo-
cupação de que a atual velocidade da vacinação será 
insuficiente para impedir mais estrago na economia 
e nos empregos. Para o presidente da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, o modelo de fechamento escolhido 
não resolve o contágio e prejudica parte da economia. 
“Assim como um supermercado pode operar com 
restrições de clientes por metragem e com todos os 
cuidados, o comércio varejista também poderia estar 
aberto tendo esses mesmos cuidados.”

EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS CAI 14,7% EM JANEIRO E FEVEREIRO

MULHERES E O CALÇADO [ARTIGO]

APÓS UM ANO DE PANDEMIA, EMPRESÁRIOS 
QUESTIONAM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO

08 DE MARÇO DE 2021
VALOR ECONÔMICO | GERAL

11 DE MARÇO DE 2021
JORNAL NH  | GERAL

10 DE MARÇO DE 2021
FOLHA DE S. PAULO | GERAL  
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ABI NA MÍDIA

O setor calçadista brasileiro iniciou o ano abrindo va-
gas. Foram criados 10.442 postos de trabalho em janei-
ro, 52% acima do mesmo mês de 2020. O movimento 
sinaliza um esboço de recuperação do setor, que cor-
tou 21.364 vagas no ano passado, em meio à crise. Os 
dados foram compilados pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados) com base 
no Cadastro Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Ministério da Economia. Retrocesso. 
A indústria tem sido pressionada pela diminuição na 
demanda por calçados durante a pandemia, além da 
competição com a oferta de produtos importados. Se-
gundo a Abicalçados, foram produzidos cerca de 710 
milhões de pares em 2020, queda que levou o nível de 
produção próximo ao de 16 anos atrás.

Sonora com a coordenadora da unidade de Inteli-
gência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck.

Assista aqui

SETOR CALÇADISTA REAGE E CRIA 
MAIS DE 10 MIL VAGAS EM JANEIRO

EMPREGOS: DEZ MIL VAGAS ABERTAS NO SETOR CALÇADISTA

17 DE MARÇO DE 2021 
ESTADÃO | GERAL 
 

18 DE MARÇO DE 2021 
RECORD  | RIO GRANDE RECORD

Acervo Agência Estado Classificados E+ E-Investidor #FERA Imóveis Link Mobilidade Paladar PME Rádio Eldorado Saúde & Ciência 

Economia & Negócios 

Comandantes agiram para Capitão Brancaleone Lira eleva teto de A Floresta dos Espíritos 

acalmar quartéis após reembolso, e deputado 

Bolsonaro demitir cúpula terá R$ 135 mil para saúde 

mili... 

colunista 

Coluna do Broadcast 

Setor calçadista reage e cria mais de 10 mil vagas 
em janeiro 

Destaques em Economia Circe Bonatelli 

17 de março de 2021 | 11h00 

TCU diz que Petrobrás 

vendeu refinaria a 

preço abaixo do 

mercado e avalia 

suspender o negócio 

Congresso Nacional 

'turbina' orçamento de 

órgãos controlados 

pelo Centrão 

Alta cúpula e conselho 

do Banco do Brasil 

terão mais pessoas de 

confiança do governo 

Foto: Estadão 

O setor calçadista brasileiro iniciou o ano abrindo vagas. Foram criados 10.442 postos de 

trabalho em janeiro, 52% acima do mesmo mês de 2020. O movimento sinaliza um 

esboço de recuperação do setor, que cortou 21.364 vagas no ano passado, em meio à 

crise. Os dados foram compilados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados) com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 

Ministério da Economia. 

Retrocesso. A indústria tem sido pressionada pela diminuição na demanda por 

calçados durante a pandemia, além da competição com a oferta de produtos importados. 

Segundo a Abicalçados, foram produzidos cerca de 710 milhões de pares em 2020, queda 

que levou o nível de produção próximo ao de 16 anos atrás. 

Estimativas. Para 2021, a associação projetava 14,1% de crescimento na produção, 

Em meio ao contexto de piora na pandemia, empre-
sários e representantes de trabalhadores cobram a 
renovação de programa federal que autorizou, em 
2020, suspensão de contratos e redução de jorna-
da e salários. Trata-se do Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda (Bem). […] A 
mobilização pela retomada envolve ainda segmentos 
da indústria prejudicados por restrições a atividades 
comerciais. É o caso das fábricas de calçados, repre-
sentadas no país pela Abicalçados, cuja sede fica em 
Novo Hamburgo. Presidente-executivo da entidade, 
Haroldo Ferreira entende que a volta do BEm é “im-
portante e urgentíssima”:

PRESSÃO PARA VOLTA DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIOS
25 DE MARÇO DE 2021 
 ZERO HORA | NOTÍCIAS  P. 14

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=a31cfdbb16c5.9721152.16471283&rn=1
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MARCAS BRASILEIRAS 
CALÇANDO O MUNDO
A diversidade de materiais e modelos, a sustentabilidade, o conforto, o design e a qualidade são 
algumas das características dos calçados brasileiros que alinhadas à tradição da indústria nacional 
conquistam cada vez mais mercados mundo afora. Com um grande potencial de crescimento na 
exportação, as marcas brasileiras apostam no processo de internacionalização como um diferencial 
que agrega valor não só para a empresa como também ao produto. E para fortalecer a presença 
das calçadistas nacionais no mercado externo, o setor conta há mais de 20 anos com o programa 
Brazilian Footwear, realizado pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportação e Investimentos (Apex-Brasil).

Presentes em mais de 150 países, os sapatos “made in Brazil”, calçam consumidores de to-
dos os continentes. Quarta maior produtora mundial do segmento, a maior fora da Ásia, a indústria 
nacional é vista como uma importante parceira de marcas internacionais que optam por produzir 
no Brasil no modelo private label. Ao mesmo tempo, estratégias de diferenciação e posicionamento 
internacional são adotadas pelas empresas para que as suas marcas, já conhecidas no mercado 
doméstico, também ganhem o mundo.

Somente no ano passado, cerca de 93 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 658 
milhões, o equivalente a R$ 3 bilhões, saíram das esteiras de produção das fábricas verde-amarelas 
com destino a mercados como Estados Unidos, China, Chile, Argentina, Itália, Emirados Árabes 
Unidos, entre outros. Confira alguns exemplos de marcas calçadistas que conquistam seus espaços 
além-fronteiras e têm a internacionalização como estratégia de negócio.

SCHUTZ NOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Com ações intensivas de marketing na web e nas lojas, a Schutz con-
segue não só posicionar bem a marca em diversos mercados como 
também obter excelentes resultados de sell-out por meio de plata-
formas locais de e-commerce de calçados. Um exemplo concreto é o 
desempenho que a marca do grupo Arezzo&Co vem tendo nos Emi-
rados Árabes Unidos, que é um mercado de alto poder aquisitivo. O 
gerente de exportação do grupo, Luís Fernando German, salienta que 
os EAU apresentaram uma excelente aderência ao perfil da marca. “Posicionamos a Schutz nas 

melhores lojas de e-commerce locais, assim como 
nas melhores vitrines da região. Seja no app do 
celular, no site ou no varejo físico, o importante é 
estarmos sempre presente na vida dos clientes”, 
comenta, ao citar parceiros como Levelshoes.com; 
Tryano.com; Ounass.com, entre outros. A presença 
internacional e a construção de marcas voltadas 
para o público externo estão no DNA do grupo 
que participa com o apoio do Brazilian Footwear 
de feiras internacionais, rodadas de negócios e ou-
tras ações de prospecção. Além dos resultados no 
Oriente Médio, as vendas para a Europa e América 
Latina também se destacam.
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ANATOMICSHOES NO REINO UNIDO

Porta de entrada para a internacionalização da AnatomicShoes,  
o Reino Unido representa 50% do faturamento da marca no ex-
terior. O trabalho neste mercado começou há quase 20 anos 
e é o mais consolidado dentre os mais de 65 países em que a 
empresa está presente. A sócia fundadora da marca, Moema Pi-
mentel, conta que eles criaram uma comunidade no país, não só 
um escritório e um centro de distribuição. “Estamos em mais de 

60 lojas, entre as indepen-
dentes, múltiplas, grandes 
redes e de departamento. Também em lojas de vestuário que 
complementam suas operações com nossos calçados e em al-
guns consultórios de podologia, onde profissionais oferecem 
produtos especializados.” A AnatomicShoes conta, ainda, com 
um e-commerce e marketplace próprio, além de lojas próprias 
dentro de outros marketplaces. “Queremos maximizar as opor-
tunidades de um estoque e por isso também vendemos pelo 
social media. Fazemos promoções de publicidades on-line e já 
fizemos ações com influencers.” A relação já conquistada pela 
marca com produtoras de conteúdo também ajuda no posicio-
namento estratégico de inserção em campanhas e na mídia.

BIBI NA CHINA

A Bibi tem como destaque positivo a sua atuação no 
mercado chinês, na qual teve auxílio do Brazilian Foo-
twear. A presidente da empresa, Andrea Kohlrausch, 
conta que os investimentos naquele mercado iniciaram 
em 2013, durante missão comercial organizada pelo 
Programa. “Desde de que a marca iniciou os investimen-
tos na China o crescimento tem sido constante. A mar-
ca está presente em cidades estratégicas, como Xangai, 
na loja de departamentos Isetan, localizada na Nanjing 
Road - um dos destinos comerciais mais disputados da 
China -, e na capital chinesa, na prestigiosa loja de de-
partamentos SKP Beijing”, lista a empresária. Além das 
lojas físicas, a Bibi também vende seus produtos on-line 
em plataformas como Tmall, Taobao e Mei.com. Andrea 
ressalta que a exportação é, hoje, parte fundamental da 
estratégia comercial da empresa pois diminui a depen-
dência do mercado interno, aumenta a produtividade e 
qualifica o produto. 
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DEMOCRATA NO PARAGUAI

A presença da Democrata no Paraguai é tão forte 
que a marca brasileira de calçados masculino já foi 
reconhecida pelos consumidores locais como uma 
das marcas mais lembradas no país. E esse reco-
nhecimento é fruto de uma parceria de aproxima-
damente 18 anos. O gerente de exportação, Ander-
son Melo, conta ainda que é no mercado paraguaio 
que está localizada, há cerca de oito anos, uma das 
lojas licenciadas que a marca tem no exterior. “Nos-
sa atuação internacional é pulverizada. Estamos 
presentes em 62 países, em todos os continentes”, 
frisa, ao dizer que 20% do faturamento da empre-
sa vem da exportação. A estratégia internacional 
da marca passa pela ativação de lojas licenciadas, 

multimarcas e 
e-commerce. 
“Buscamos uma construção de comunicação e posiciona-
mento junto com o parceiro local que seja alinhada com a 
cultura de cada mercado”, comenta. Nas próximas semanas, 
a marca vai lançar um e-commerce próprio na Holanda. “Nos-
so objetivo é, além de atender os Países Baixos, expandir para 
outros mercados europeus” , projeta Melo.

USAFLEX NO CHILE

Presente em mais de 50 países, a Usaflex conta com 15 lojas 
licenciadas no exterior. O gerente de exportações da empre-
sa, Jefferson Berz, frisa que o mercado externo é de grande 
importância, representando 8% do faturamento. “A Usaflex 
vê com bons olhos a expansão internacional e concentra 
grande percentual de seus negócios nos países latino-ame-
ricanos, com destaque para o Chile”, conta. Neste país, por 
exemplo, a empresa conseguiu inserir a marca em uma das 
principais cadeias varejistas da América Latina. Parceria que, 

inclusive, foi alcançada 
por meio de um trabalho 
que começou em 2019, 
com a participação no edital de Marketing Digital Interna-
cional do Brazilian Footwear. “O projeto foi fundamental, 
pois contemplou a criação de anúncios da Usaflex nas pla-
taformas Facebook, Instagram e no site do parceiro local. 
A marca também trabalhou com e-mail marketing para os 
consumidores finais. Os resultados foram excelentes, cresci-
mento de 15% nas exportações para esse mercado”, informa 
o gerente.
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VICENZA NA ITÁLIA

No exterior, o mercado europeu é um dos principais parceiros 
da Vicenza, que, inclusive, conta com um escritório e showroom 
na Itália, com parceiro local. O gerente de exportação da em-
presa, Geison Ferreira, explica que o trabalho de inserção e 
internacionalização da Vicenza já tem 15 anos e garantiu à 
empresa solidez nas suas operações, reconhecimento de mar-
ca e grande presença em todos os países da Europa. “Hoje, 
além de termos showroom na Itália com equipe de vendas 
nativa e centro de distribuição local, lançamos também nos-
so (https://www.vicenzaeurope.com/), que nos permitiu um 

relaciona-
mento mais próximo com os clientes e possi-
bilitou entender melhor o perfil de compra das 
consumidoras europeias”, destaca o gerente, 
ressaltando que tais informações têm sido ex-
tremamente relevantes para aprimorar a oferta 
de produtos. Atualmente, 25% da produção da 
empresa tem como destino o mercado euro-
peu, sendo que a meta é ampliar ainda mais 
essa presença, especialmente por meio de 
ações digitais. 

PICCADILLY NO KUWAIT

Tratando a exportação como estratégia na empresa, 
a Piccadilly tem no exterior uma parte importante 
do seu planejamento, já que 35% do total da recei-
ta do grupo provém do mercado internacional. “E 
hoje, praticamente 100% da nossa exportação é com 
marca própria”, comemora a gerente de exportação, 
Bruna Kremer. A Piccadilly está presente em mais de 
14 mil pontos de venda em aproximadamente 100 

países e conta, ainda, com 25 lojas exclusivas, a maioria em sho-
ppings e centros comerciais, espalhadas pelo mundo. Destas, 14 
estão localizadas no Kuwait. “A presença da Piccadilly no Kuwait 
começou como distribuição e o parceiro identificou a oportu-
nidade de abrir lojas exclusivas da marca. Nós orientamos com 
relação ao layout e apoiamos com materiais exclusivos de co-
municação”, fala Bruna. No final de 2020, a marca deu início ao 
projeto de franquias no exterior. E a primeira já está em opera-
ção no Equador. Bruna explica que, embora mais de 65% das 
exportações da empresa tenham como destino os mercados da 
América Latina e Central, existe um esforço para expansão na 
Europa e Oriente Médio, com o apoio fundamental do Brazilian 
Footwear, especialmente em ações digitais no Velho Continente. 
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KLIN NOS ESTADOS UNIDOS

Intensificando a presença da marca no mercado exter-
no nos últimos anos, a Klin está presente em mais de 
60 países. E dentre esses mercados, os Estados Unidos 
é o que mais se destaca. Expostos nas prateleiras de 
redes segmentadas e em lojas especializadas do mer-
cado estadunidense, os produtos da marca infantil têm 
resultados cada vez melhores entre os consumidores 
locais. “Tivemos um incremento de mais de 100%”, res-
salta o CEO da empresa, Rodrigo Righi. O executivo 
frisa que o trabalho neste país é fruto dos contatos 

com os compradores 
internacionais obtidos 
pelas participações 
nas feiras presenciais 
e, agora, digitais, que contam com o apoio do programa Brazilian 
Footwear. A fabricante aposta na internacionalização da marca como 
uma oportunidade de expansão.   “Além de trazer valor, traz a oportu-
nidade de aparar as arestas com experiências que adquirimos comer-
cializando com mercados distintos”, fala Righi.

Exportação como estratégia
A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, explica que o 
trabalho de inserção no mercado externo é muito desafiador. “Quando a empresa opta por expor-
tar a sua marca, a exportação vai muito além de uma compra e venda. É preciso criar um desejo, 
desenvolver um parceiro que acredite no propósito da sua marca, e tudo isso exige uma estratégia 
mais consistente”, pontua. Essa inserção de marca própria em outro país/continente representa 
um planejamento de longo prazo voltado à internacionalização. 

Neste contexto, entender o público consumidor de cada mercado, a concorrência nesses 
lugares e a cultura local são questões fundamentais para que a marca consiga de fato se inserir no 
exterior. “Ações do Brazilian Footwear como o Edital de Marketing Digital, em que conseguimos 
subsidiar investimentos das marcas junto ao cliente final dos varejistas, e o Brasil Fashion Now, 
que tem foco na inserção de marcas com prospecção ativa de clientes que fazem sentido para 
o posicionamento destas nos mercados, são importantes aliados das empresas nesse processo”, 
exemplifica Letícia, ao contar que, ao longo das mais de duas décadas de atuação do programa, 
é visível a evolução obtida pelas empresas brasileiras. Atualmente, 75% das exportações de calça-
dos brasileiros são realizadas por empresas associadas ao Brazilian Footwear.

Promoção do Brasil no exterior
A gestora do Brazilian Footwear na Apex-Brasil, Mariele Christ, destaca que a Agência, ligada 
ao Governo Federal, tem o objetivo de levar os diferenciais do Brasil para o mundo e chamar a 
atenção internacional para o potencial do País, contando não só com o apoio dos Escritórios da 
Apex-Brasil no Brasil e no exterior, mas também dos Setores de Promoção Comercial no Itamara-
ty, que conta com mais de 120 postos em diversos países. Segundo Mariele, mesmo diante de um 
ano desafiador como o de 2020, a Apex-Brasil apoiou um total de 14,5 mil empresas brasileiras 
por meio de seus diversos serviços ofertados, número 1,4% superior a 2019. “Do total de empresas 
apoiadas, mais de seis mil foram novas entrantes, ou seja, não participaram de nenhuma ação da 
Apex-Brasil nos últimos dois anos, um valor 5,7% superior ao registrado no ciclo anterior”, co-
memora, ao dizer que o Brazilian Footwear é um dos mais prósperos e antigos projetos setoriais 
vigentes entre os apoiados pela Agência. 

Brazilian Footwear
O Brazilian Footwear é um programa que concede subsídios em ações internacionais para empre-
sas calçadistas brasileiras que desejam iniciar ou mesmo ampliar a presença no mercado exterior. 
Mais informações sobre o Programa em https://www.abicalcados.com.br/brazilianfootwear. 

ESPECIAL

 https://www.abicalcados.com.br/brazilianfootwear. 
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CALÇADISTAS BRASILEIROS E 
ARGENTINOS UNIDOS CONTRA REDUÇÃO DA TEC
Os calçadistas brasileiros e argentinos deixaram os interesses individuais de lado para combater um 
inimigo em comum: uma possível redução da Tarifa Externa Comum (TEC). Conforme manifesto 
assinado pela Abicalçados e pela Cámara de la Industria del Calzado da Argentina (CIC), o bloco 
deve quantificar benefícios incertos antes de avançar na discussão da redução unilateral e gratuita 
da estrutura tarifária. O assunto foi debatido na última reunião do Mercosul, no dia 26 de março, sem 
consenso entre os países do Bloco.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a entidade é favorável 
ao livre mercado, mas que qualquer redução tarifária deve ocorrer em concomitância com a redu-
ção dos custos produtivos nos países signatários do Mercosul, muito mais elevados do que os pra-
ticados nos países asiáticos, por exemplo. “Hoje, em virtude do elevado Custo Brasil, não teríamos 
as mínimas condições de competir em par de igualdade com os produtores asiáticos. A redução da 
TEC provocaria uma invasão de produtos daquele continente a preços muito inferiores aos pratica-
dos no mercado interno. Seria um desastre para a indústria calçadista brasileira, que colocaria em 
risco milhares de empregos e minaria a retomada depois de um ano muito difícil”, alerta Ferreira, 
ressaltando que, indiretamente, a redução unilateral afetaria ainda as exportações, diante da perda 
de competitividade das exportadoras brasileiras e argentinas. Atualmente, a TEC é, em média, 35% 
para entrada de calçados de fora do Mercosul. 

Mercado
Com grande parcela brasileira, a indústria calçadista do Mercosul produz mais de 1 bilhão de pares 
de calçados por ano e gera mais de 300 mil postos de trabalhos diretos em 6,2 mil fábricas. “É uma 
indústria altamente geradora de empregos, intensiva em mão de obra e que passa por elos com as 
indústrias do couro, têxtil, plástico, borracha, metalurgia, bens de capital, embalagens, entre outras 
cadeias produtivas importantes. Enfraquecer essa cadeia traria graves consequências econômicas e 
sociais para os países signatários do Mercosul”, conclui o dirigente da Abicalçados. 

ABI NOTÍCIAS
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ABI NOTÍCIAS

Afetada pela pandemia da Covid-19, a produção de calçados despencou 18,4% em 2020, somando 
763,7 milhões de pares, pior número registrado em 16 anos. A exportação de calçados seguiu o rit-
mo e caiu 18,6%, chegando a 93 milhões de pares embarcados, pior resultado em 30 anos. O reflexo 
dos registros foi uma queda significativa no emprego gerado pela atividade, que encerrou o ano 
passado 7,9% menor do que em 2019, somando 247,4 mil postos diretos no Brasil. Esses e muitos 
outros números e análises micro e macroeconômicas estão disponíveis no Relatório Setorial In-
dústria de Calçados, que será lançado no próximo dia 15 de abril no evento Análise de Cenários, 
realizado pela Abicalçados com o apoio de sindicatos parceiros do setor. 

A coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, que estará ao 
lado do doutor em Economia Marcos Lélis na apresentação do Relatório, destaca que a publicação 
traz dados detalhados do setor, desde produção até exportações por destino, empregos por região 
brasileira, utilização da capacidade instalada, entre outros. “Também teremos projeções, por mais 
difíceis que elas sejam nesse cenário ainda muito incerto”, destaca Priscila. O objetivo, segundo 
Priscila, é auxiliar empresas na adoção de estratégias para ao longo do ano, de acordo com o com-
portamento do mercado no curto e médio prazos. 

O Relatório Setorial cruza dados oficiais com ampla pesquisa realizada pela Abicalçados 
com empresas que respondem por 80% da produção do setor calçadista. 

O evento Análise de Cenários será realizado no formato digital a partir das 16 horas do dia 15 
de abril. As inscrições são gratuitas por meio de preenchimento do formulário.

PRODUÇÃO DE CALÇADOS 
SOMA 763,7 MILHÕES DE PARES

https://lp.abicalcados.com.br/analisedecenarios
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ABI NOTÍCIAS

CONFIRA ALGUNS DEPOIMENTOS DE
PARTICIPANTES DAS EDIÇÕES ANTERIORES: 

“EU, PARTICULARMENTE, USO MUITO AS MATÉRIAS E ANÁLISES 
CONSTRUÍDAS PELO TIME DE INTELIGÊNCIA, MATERIAIS 
QUE NOS PERMITEM TRAÇAR UMA LINHA COM RELAÇÃO 
AO TAMANHO DO DESAFIO QUE IREMOS ENCONTRAR. USO 
INCLUSIVE PARA DIRECIONAMENTO DE ORÇAMENTO.”

Thiago Borba, gerente de Inteligência de Mercado da Piccadilly

“CONSIDERAR NA ROTINA COMERCIAL AS AÇÕES DO TIME 
DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO TAL QUAL A ANÁLISE DE 
CENÁRIOS É FUNDAMENTAL NO QUESITO ALINHAMENTO DAS 
ESTRATÉGIAS. A ANÁLISE AJUDA A CONSTRUIR MELHORES 
RESULTADOS E GARANTIA DE INFORMAÇÃO.”

Rodrigo Nunes, gerente de Exportação da World Colors Brasil

“A ANÁLISE AJUDA MUITO A AVALIARMOS NOSSAS 
ESTRATÉGIAS E REDIRECIONARMOS NOSSAS AÇÕES QUANDO 
NECESSÁRIO.” 

Marco Rabbe, COO da Paquetá Shoe Company

WEBINAR ABICALÇADOS + BLU

DATA: 10/09/2020

HORÁRIO: 16h30min

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

MAIS INFORMAÇÕES: relacionamento@abicalcados.com.br

DADOS

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

SERVIÇO

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

ANÁLISE DE CENÁRIOS/APRESENTAÇÃO
RELATÓRIO SETORIAL INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

Data: 
15 de abril de 2021
Horário: 
16 horas
Inscrições gratuitas: 
https://lp.abicalcados.com.br/analisedecenarios

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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INOVA-AÇÃO

O mercado digital em 2020 foi catapultado absurdamente por conta da pan-
demia do coronavírus. Passamos pelo crescimento de operações em que o 
digital representava 4 a 5% do faturamento do grupo passando para 30 a 35% 
e, em algumas situações, para 50% do faturamento.

Tivemos a entrada de quase 7 milhões de novos usuários comprando 
on-line. O perfil do consumidor que já vinha mudando para um mais exigente 
e com sede de experiências ficou bastante aguçado por conta do cenário em 
que se encontrava. Pessoas ficaram trancadas em casa com o nível de ansie-
dade aumentando e as operações se reinventando para atenderem essa nova 
realidade e necessidade, ainda mais com as lojas fechadas, como ocorreu no 
início da pandemia. 

 As empresas que já estavam mais estruturadas tiveram uma transição 
um pouco mais suave para o digital. Operações com CRM bem populado e um 
e-commerce de pé conseguiram trazer essa força de vendas para dentro dos 
sites. Dessa forma, alocando uma ou duas pessoas no máximo para dentro 
das lojas, elas se transformaram em pequenos centros de distribuição, afinal o 
estoque tinha que rodar. 

Quem não estava mais estruturado, correu para fazê-lo e muitos con-
seguiram em tempo recorde. O fato mais emblemático aqui é que não foi 
apenas uma transformação digital forçada que vivemos, pois isso todos nós 
já esperávamos que aconteceria, mas a transformação de cultura dentro das 
empresas em que o cliente está no centro, quer se comunicar com ela em 
qualquer canal, e ter uma experiência positiva. 

 A barreira estava dentro das próprias companhias em que a força de 
vendas do varejo enxergava o e-commerce como um concorrente, mas, com 
a pandemia, foi preciso unir forças. Para ter a visão que as empresas buscam, 
devemos atender nossos clientes da maneira que eles querem ser atendidos.

 Os pontos físicos são a melhor maneira de criar essa experiência rápida, 
com custo logístico mais baixo, afinal você está mais perto do seu cliente, e a 
utilização da capilaridade do varejo para atender essas necessidades. Quem 
ainda não entendeu que o cliente quer uma experiência positiva, vai ficar para 
trás, pois hoje em dia, ninguém compra nada mesmo que em uma loja física sem 
pesquisar o produto antes na internet e comparar preços nos diversos canais.

As operações logísticas também se reinventaram, precisando ser muito 
mais dinâmicas para atender a demanda. Clientes do setor de Grocery tinham 
entregas previstas em até dez dias por conta do aumento de mais 200% no 
número de pedidos e ampliaram as parcerias com Rappi, Ifood, UberEats até 
acertarem internamente e conseguirem entregar em algumas horas. 

 A transformação que ocorreu é um caminho sem volta, em que o clien-
te vai continuar querendo mais experiências positivas, agilidade e qualidade. E 
as empresas que aproveitaram o momento sairão na frente nesse novo cenário 
de Unified Commerce no mundo todo.

O CRESCIMENTO DO 
E-COMMERCE DURANTE 
A PANDEMIA

Luiz Paulo Ribeiro
Diretor de vendas da VTEX
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Dados elaborados pela Abicalçados apontam que, no primeiro bimestre de 2021, as fábricas calça-
distas geraram 18,6 mil postos de trabalho. Com o resultado, a atividade encerrou os dois primeiros 
meses do ano empregando 265,9 mil pessoas, 6,4% menos do que no mesmo período de 2020.  

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que, somente em feverei-
ro, foram gerados 8 mil empregos com carteira assinada no setor. “É um dado importante, que sina-
liza a recuperação experimentada nos últimos meses do ano passado. Muito provavelmente trata-se 
de um reflexo da reposição dos estoques no varejo”, explica o dirigente. Por outro lado, o executivo 
é mais comedido quanto à continuidade dos bons números a partir de março. “A partir de março 
já devemos começar a sentir, nos registros, os problemas gerados pelo segundo surto de Covid-19 
e o consequente abre e fecha do varejo físico, que responde por mais de 85% das vendas totais da 
indústria calçadista brasileira”, projeta. 

RS: maior empregador
O Rio Grande do Sul segue sendo o principal empregador do setor calçadista no Brasil, responden-
do por 30,8% do total de postos gerados na atividade. No bimestre, a indústria calçadista gaúcha 
gerou 6,26 mil postos de trabalho, fechando em 81,9 mil postos diretos gerados, 11,4% menos do que 
no mesmo período de 2020. 

O segundo empregador do setor no Brasil é o Ceará. No bimestre, as indústrias calçadistas 
cearenses geraram 1,1 mil postos, somando 59,9 mil empregados na atividade, 5,1% mais do que no 
mesmo período de 2020. 

O terceiro empregador do início foi a Bahia, que ultrapassou São Paulo no ranking de gera-
ção de postos na atividade. No bimestre, as indústrias baianas geraram 3,28 mil postos, encerrando 
os dois meses empregando 30,38 mil pessoas na atividade, 2,2% mais do que no mesmo período 
do ano passado.

São Paulo, que tem sido um dos estados mais afetados pela pandemia do novo coronavírus 
e o abre e fecha do varejo físico, terminou o bimestre com saldo positivo de 4,1 mil postos gerados, 
encerrando o período com um total de 29,63 mil empregos na atividade, 16,3% menos do que no 
mesmo ínterim de 2020. 

No próximo dia 15 de abril, a Abicalçados promoverá o tradicional evento Análise de Cená-
rios, no qual serão divulgadas as projeções do setor calçadista para 2021. 

ABI NOTÍCIAS

SETOR CALÇADISTA GEROU MAIS DE 
18 MIL POSTOS NO BIMESTRE

https://lp.abicalcados.com.br/analisedecenarios
https://lp.abicalcados.com.br/analisedecenarios
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Visando fornecer ferramentas que tornem o calçado do associado cada vez mais competitivo, a 
Abicalçados anuncia parceria com a Omnilytics. Multinacional presente em 49 países, a empresa 
oferece uma plataforma de insights de dados utilizada por marcas e varejistas de moda em todo o 
mundo para compreender a demanda do consumidor e entregar o produto certo, no preço certo 
e na hora certa. Com a parceria, os associados da Abicalçados contarão com descontos a partir de 
15% nos serviços. 

O CEO da Omnilytics, Kendrick Wong destaca que são mais de 85 mil marcas de todo o 
mundo monitoradas pela ferramenta, que traz informações como o que cada marca está lançando, 
como cada produto está performando e como os preços e estratégias de descontos afetam a de-
cisão de compra do consumidor. “Você saberá instantaneamente qual produto produzir, a que faixa 
de preço vender e onde vendê-lo”, frisa o CEO, acrescentando que a empresa monitora qualquer 
site do mundo, seja um grande varejista como ASOS, Yoox, Zalando, Dafiti até uma marca local.

Wong ressalta que a Omnilytics apoia empresas do setor calçadista há muitos anos.”Tra-
balhamos com marcas locais e também com gigantes internacionais como Salvatore Ferragamo. 
Nesta parceria com a Abicalçados, queremos apoiar o crescimento do setor calçadista por meio da 
inteligência de dados”, projeta. 

A parceria faz parte do Clube de Benefícios da Abicalçados, que atualmente conta com 
benefícios concedidos por 20 empresas dos setores de Logística e Transportes, Ferramentas de 
Marketing, Consultorias e Serviços técnicos, Educação, Finanças e Tributário, Tecnologia, Hotelaria e 
Traduções. Mais informações pelo e-mail beneficios@abicalcados.com.br . 

ABI NOTÍCIAS

OMNILYTICS É PARCEIRA DA ABICALÇADOS
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SUSTENTABILIDADE

Cada um de nós, em nossos negócios e profissões, sabe das dores, desafios 
e pontos a serem melhorados na nossa atividade. Seja na cadeia de forneci-
mento, na indústria de transformação ou no varejo. Entendemos profunda-
mente o que fazemos e o quão difícil é o trabalho. Inserir a sustentabilidade 
neste contexto pode parecer um fator complicador adicional a toda a jornada 
(que já é pesada), mas eu quero conduzir esse artigo dizendo que não: a 
sustentabilidade não vai dificultar os processos. Ela organiza. Previne. Econo-
miza. Promove negócios. E, mais importante: a sustentabilidade nos permite 
seguir adiante e garantir que outros o façam depois de nós. 

Muito do que a gente já faz tem a ver com a sustentabilidade. Para que 
ela seja ainda mais presente, basta um olhar de transformação e compromis-
so. Por exemplo: desde sempre, nos preocupamos com economia de água 
nas nossas empresas e residências, seja por fatores econômicos ou ambien-
tais. Ao termos um programa de gerenciamento de recursos hídricos – com 
análises, comparativos, metas e objetivos – nos aproximamos ainda mais do 
foco sustentável. O mesmo se dá com tantos outros valores, como a ética: 
queremos fornecedores alinhados com as melhores práticas e contratamos 
nossos colaboradores com igualdade de critérios e justiça. Mas podemos re-
gistrar esse posicionamento e dar mais transparência a ele por meio de políti-
cas claras, documentadas e ao acesso de todos. 

As certificações são guias importantes e facilitadores dessa aproxima-
ção do que já fazemos com o ‘passo à frente’ para a sustentabilidade. Uma 
certificação ajusta o olhar, corrige rumos, traz experiências bem sucedidas, 
dá acesso a plataformas que irão facilitar o trabalho. Coloca a cultura da 
sustentabilidade na rotina de toda a equipe. Valoriza a nossa criatividade na 
busca de soluções e reconhece o que já alcançamos. No nosso setor, temos 
a Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro (CSCB) e o Origem 
Sustentável, amplamente reconhecidos por parceiros e clientes. Ao preferir 
produtos ou serviços de empresas certificadas, há um ganho múltiplo: temos 
o compromisso com a sustentabilidade reafirmado e deixamos claro aos nos-
sos públicos que esse é o nosso propósito. 

Somos grandes conhecedores do que fazemos em nossos negócios, 
e isso deve ser motivo de orgulho. A sustentabilidade nos traz ainda mais 
consciência sobre essa imensa e incrível realização diária, que é produzir e 
vender couro e calçado no Brasil. Com nossa cadeia integrada, tendo como 
fio condutor o aprimoramento contínuo e a busca do equilíbrio social, am-
biental e econômico, teremos um futuro ainda mais promissor. Não somente 
para nós e nossos negócios, mas também todas as pessoas do planeta, nesta 
e nas próximas gerações. 

JÁ FAZEMOS UM GRANDE TRABALHO, 
MAS PODEMOS DAR UM PASSO À FRENTE

José Fernando Bello
Presidente-executivo do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB)
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MICAM AMERICAS GERA US$ 1,1 MILHÃO 
PARA MARCAS BRASILEIRAS
As 22 marcas brasileiras de calçados que participaram da feira digital Micam Americas, entre 
19 de janeiro e 16 de março, reportaram negócios na ordem de US$ 1,1 milhão, somando vendas 
realizadas no evento e alinhavadas durante a participação. No total, foram mais de 50 mil pares 
comercializados no evento, que teve o apoio do Brazilian Footwear, programa de fomento às 
exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, destaca que os eventos 
digitais estão atraindo cada vez mais atenção de expositores brasileiros, não somente pelas restri-
ções impostas às ações físicas, mas também pelo retorno gerado. “O retorno sobre investimento 
(ROI) na Micam Americas foi mais de 7.337%”, comemora a analista. 

Segundo Ruísa, marcas e compradores estão evoluindo no formato digital para fazerem 
negócios, sendo que grande parte das empresas reportam que, mesmo com o retorno dos even-
tos físicos, seguirão apostando nos digitais pós-pandemia. “As plataformas digitais possibilitam a 
prospecção de novos leads e abertura de novos negócios neste momento em que feiras presen-
ciais são limitadas”, acrescenta Ruísa. 

Expositores satisfeitos
Uma das marcas que vem participando dos eventos digitais do Brazilian Footwear é a Pega-
da. O gerente de negócios internacionais da empresa, Alex Engelmann, conta que, durante a 
Micam Americas a marca foi procurada por compradores e distribuidores dos Estados Unidos, 
Romênia e Austrália. “A participação foi muito relevante, especialmente a partir do apoio do 
Brazilian Footwear, que tem dado todo o suporte necessário para potencializar os negócios nas 
ações digitais”, avalia, destacando que a modalidade de negócios tem feito com que a marca seja 
mais conhecida no mercado internacional. 

A diretora financeira da Ferrucci, Camila Ferrucci, destaca que a mostra oportunizou novos 
clientes e negócios, especialmente com compradores dos Estados Unidos. “O evento foi muito 
importante para a empresa, acima das expectativas iniciais”, comemora. 

Participando pela primeira vez de uma ação totalmente digital no mercado internacional, 
a Schutz considera a estreia um momento de aprendizado. “Tivemos contatos importantes com 
compradores, especialmente dos Estados Unidos. Os resultados gerados ficaram acima do es-
perado”, avalia a trader da marca, Lisiele Silva, que pretende seguir investindo em ações digitais, 
além dos tradicionais eventos físicos.

Participaram da Micam Americas, 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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SUCESSO DAS RODADAS DIGITAIS

Lançadas no ano passado, em pleno recrudescimento da pandemia da Covid-19 e as 
consequentes restrições aos eventos físicos, as rodadas de negócios on-line com compradores 
internacionais têm sido um sucesso de procura no Brazilian Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil. 

As rodadas com compradores latino-americanos, por exemplo, já teve lista de espera e 
encerrou inscrições. Estão confirmadas 36 marcas para rodadas que ocorrem entre 17 de maio 
e 11 de junho. Com a alta procura, a Abicalçados divulgou uma nova ação nos mesmo moldes 
para julho, com data a ser confirmada.

Já as inscrições para as rodadas com compradores franceses, que acontecem entre 31 
de maio e 11 de junho, estão com apenas três vagas. “Provavelmente terá outra lista de espera”, 
diz a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin. Até o momento estão 
confirmadas 17 marcas.

Rússia
No último dia 18 foram abertas as inscrições para as rodadas on-line com compradores russos. 
O evento acontece entre 21 de junho e 2 de julho e tem apenas quatro vagas restantes. 

O sucesso das rodadas on-line fez com que a Abicalçados planejasse rodadas com 
compradores de outros mercados, caso do Reino Unido. A ação deve ocorrer em julho.

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

BRAZILIAN FOOTWEAR
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MERCADO B2B NORTE-AMERICANO E 
EUROPEU NO RADAR DA MODA BRASILEIRA
Inúmeras pesquisas de mercado apontam que o e-commerce vem assumindo papel cada vez mais 
relevante para consumidores e empresas. E foi para promover a inserção internacional no mercado di-
gital B2B (business to business), entre empresas brasileiras e varejistas norte-americanos e europeus, 
que a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) selou parceria 
com as principais entidades da moda brasileira para realização do projeto Brasil Fashion Now. 

O projeto é realizado na plataforma internacional B2B BLANC Fashion, com o apoio 
dos programas setoriais Brazilian Footwear, da Abicalçados; Brasil Fashion Label, da Asso-
ciação Brasileira de Estilistas (Abest); e TextBrasil, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit); todos mantidos pelas entidades em parceria com a Apex-Brasil. 

Até o momento, o Brasil Fashion Now, que vai para a sua segunda edição, conta com 
27 marcas verde-amarelas, que se juntam a mais de 80 das principais grifes internacionais. 
A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Masselli, explica que o obje-
tivo do projeto é apresentar - e vender - a moda nacional, gerando prospecção ativa e negó-
cios com os maiores players internacionais, especialmente dos Estados Unidos e Europa. “O 
e-commerce B2B é uma realidade no mundo, especialmente nos países mais desenvolvidos. 
Somente no ano passado, conforme a Forrester Research, as empresas norte-americanas re-
alizaram mais de US$ 1,1 trilhão em negócios por meio dessa modalidade”, comenta Letícia, 
ressaltando que os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro no exterior. 

A gestora de Projetos da Apex-Brasil, Mariele Christ, ressalta o potencial da ação inte-
grada entre as principais entidades do sistema de moda verde-amarelo. “O momento atual, de 
restrições aos eventos físicos por conta da pandemia do novo coronavírus, tem impulsionado 
modelos de negócios digitais”, destaca. 

Como funciona
Com mais de 16 mil compradores internacionais de 90 países cadastrados, a plataforma 
BLANC Fashion conta com uma landing page exclusiva do Brasil Fashion Now, que apresenta 
as marcas inscritas no projeto - atualmente Opananken, Luiza Barcelos, Matuschka Mia, Klin, 
A Mafalda, Bebecê , Vizzano, Tnin Shoes e Petite Jolie (Brazilian Footwear); Akra, Augusta, 
Catarina Mina, Inti Brand, Lily Franco, Meerk, Osklen, Roberta Mattos, Room, Sy & Vie, Wee, 
Haight, Maneca, Tig, Andreza Chagas, Andrea Bogosian e Belier Belier (Brasil Fashion Label); 
e Nay Sunsetwear (TexBrasil). 

A segunda fase do Brasil Fashion Now terá duração de seis meses, tempo em que as 
marcas serão apresentadas na plataforma digital. Além da exposição, o projeto conta com 
esforços de representação comercial em escritórios físicos de Nova Iorque e Londres, locais 
onde os agentes poderão apresentar os produtos presencialmente para compradores interes-
sados. “Não existe custo extra, basta a marca enviar amostras para ter seus produtos apresen-
tados também fisicamente”, explica Letícia. 

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

BRAZILIAN FOOTWEAR

https://blancfashion.com/brasilfashionnow
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
SINALIZAM RETOMADA
Dados elaborados pela Abicalçados sinalizam a retomada nas exportações de calçados. No 
mês de março, foram embarcados 12,3 milhões de pares, que geraram US$ 70,84 milhões, alta 
de 38,5% em volume e queda de 4,5% em receita no comparativo com o mesmo mês do ano 
passado. Já no comparativo com fevereiro, as altas aconteceram tanto em volume (+23,3%) 
quanto em dólares (+15%). No trimestre, as exportações somaram 32 milhões de pares, pelos 
quais foram pagos US$ 193,36 milhões, incremento de 0,1% em volume e queda de 19,6% em 
receita no comparativo com igual ínterim do ano passado. As discrepâncias entre percentuais 
de volume e receita se dão pela valorização do dólar ante a moeda brasileira, que oportuniza 
a formação de preços mais atrativos no mercado internacional, diminuindo o preço médio do 
calçado exportado.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que o dado sinaliza 
uma “normalização” no mercado internacional, que acontece na medida do avanço da vacina-
ção em massa, principalmente nos Estados Unidos. “A expectativa, diante de uma base muito 
ruim do ano passado, é de que neste ano alcancemos um crescimento de cerca de 13% nas 
exportações, em volume”, projeta o dirigente, ressaltando que, no entanto, os registros ainda 
devem ficar aquém dos níveis pré-crise, em 2019.

No primeiro trimestre do ano, o principal destino do calçado brasileiro no exterior foi os 
Estados Unidos, para onde foram embarcados 3,25 milhões de pares por US$ 40,28 milhões, 
alta de 14,8% em volume e queda de 15% em receita no comparativo com o mesmo período do 
ano passado.

O segundo destino do calçado verde-amarelo no período foi a Argentina. Nos três me-
ses, os argentinos somaram a importação de 2,2 mihões de pares brasileiros, pelos quais foram 
pagos US$ 20,33 mihões, quedas tanto em volume (-7,5%) quanto em receita (-20,7%) ante 
período correspondente de 2020.

O terceiro destino do trimestre foi a França, para onde foram enviados 2,23 milhões de 
pares, que geraram US$ 14,5 milhões, incremento de 1,4% em volume e queda de 3,5% em receita 
no comparativo com o primeiro trimestre do ano passado.
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BALANÇA COMERCIAL

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

JAN - MAR 2020: US$ 240,65 milhões JAN - MAR 2021: US$  193,36 milhões VARIAÇÃO:  -19,6%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - MAR 2020: US$ 103,33 milhões 
JAN - MAR 2021: US$ 81,78 milhões

VARIAÇÃO:  -20,9%

JAN - MAR 2020: US$ 69,43 milhões 
JAN - MAR 2021: US$ 55,66 milhões 

VARIAÇÃO:  -19,8%

JAN - MAR 2020: US$ 23,64 milhões 
JAN - MAR 2021: US$ 20,13 milhões 

VARIAÇÃO:  -14,9%

TOTAL

JAN - MAR 2020: US$ 103,92 milhões JAN - MAR 2021: US$ 75,37 milhões VARIAÇÃO: -27,5%

VIETNÃ INDONÉSIACHINA

TOTAL

JAN - MAR 2020: US$ 60,20 milhões 
JAN - MAR 2021: US$ 42,67 milhões 

VARIAÇÃO:  -29,1%

JAN - MAR 2020: US$ 13,68 milhões 
JAN - MAR 2021: US$ 10,83 milhões 

VARIAÇÃO:  -20,9%

JAN - MAR 2020: US$ 15,97 milhões 
JAN - MAR 2021: US$ 10,57 milhões 

VARIAÇÃO:  -33,8%

Importações crescem mais de 50% em março
Com a sinalização de retomada gradual da demanda interna brasileira por calçados, as importa-
ções também avançaram em março. No mês passado, entraram no Brasil 2,78 milhões de pares, 
pelos quais foram pagos US$ 32,43 milhões, altas de 40,3% em volume e de 53,5% em receita 
no comparativo com os resultados de fevereiro. Já no comparativo com março do ano passado, 
os números apontam quedas de 25% em volume e de 6% em valores. No acumulado do primeiro 
trimestre, as importações de calçados somaram 6,76 milhões de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 75,38 milhões, quedas tanto em volume (-24,9%) quanto em receita (-27,5%) ante o mesmo 
período do ano passado.

Em partes de calçados – cabedais, solas, saltos, palmilhas etc -, as importações do trimes-
tre somaram US$ 5,92 milhões, queda de 23% ante igual período do ano passado. As principais 
origens foram Paraguai, China e Vietnã.
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NOTAS RÁPIDAS

COMÉRCIO ELETRÔNICO EM ALTA
Em um ano de restrições pela pandemia da Covid-19, as vendas 
do e-commerce no Brasil cresceram 41%, para R$ 87,4 bilhões 
na comparação com 2019. O registro foi impulsionado pelo au-
mento do número de pedidos e pela maior contribuição das 
compras por smartphones. A informação consta na pesquisa 
Webshoppers Ebit Nielsein & Bexs Banco.

A alta do faturamento teve como principal fator o aumento na 
quantidade de pedidos: 194 milhões, 30% mais do que no ano 
anterior. Outro ponto que ajudou o resultado e motivou maiores 
compras foi o frete grátis, que representou 43% de todas as com-
pras de 2020. 

CONFIANÇA CAI EM 30 SETORES 
INDUSTRIAIS, PREVÊ CNI
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) mostrou queda 
nos 30 setores da indústria considerados pela pesquisa da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) entre fevereiro e março de 2021. A 
confiança também é menor do que era há um ano em 29 setores, 
apenas a Metalurgia está mais confiante do em março de 2020. Em 
sete deles, o indicador ficou abaixo dos 50 pontos, a linha divisória 
entre a falta de confiança e confiança. É a primeira vez em oito meses 
que há setores sem confiança. O ICEI varia de 0 a 100.

Os setores sem confiança são: Bebidas; Produtos de limpeza, perfu-
maria e higiene pessoal; Celulose e papel; Calçados; Couros e artefa-
tos; Móveis e Obras de Infraestrutura. Na variação mensal, Bebidas e 
Celulose e papel apresentaram as maiores quedas de confiança, com 
recuo de 10,3 pontos e 10,9 pontos, respectivamente.

GRUPO DE BIRIGUI INICIA EXPORTAÇÕES NAS 
RODADAS DO BRAZILIAN FOOTWEAR
O grupo de 12 empresas calçadistas de Birigui/SP denominado 
Alliance Shoes (Alls) está colhendo os frutos da participação nas 
rodadas digitais de negócios com compradores latino-america-
nos realizadas pelo Brazilian Footwear em novembro passado. 
Isso porque, no dia 22 de março, o grupo anunciou a remessa 
das primeiras amostras para um grande importador de Cuenca, 
no Equador. “O grupo está bem otimista com as possibilidades 
de negócios para um dos países no qual vem trabalhando forte 
sua marca e o acesso a mercado, entre outros que estão na mira 
do projeto”, comemora Silvia Mestriner, diretora executiva da Sin-
dicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (Sinbi) , 
entidade que coordena o projeto do polo paulistano. 

O projeto Alls tem o objetivo de capacitar empresas de Birigui 
para a exportação, rateando custos de operação, fretes, parti-
cipação em feiras digitais, entre outros, o que tem facilitado o 
processo de internacionalização do polo. 


