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Em comemoração ao Dia da Indústria, no dia 25 de maio, ressaltamos a relevância social da indústria 
nacional, responsável por 9,7 milhões de empregos no Brasil. Em um ano de desafios, como 2020, 
a importância ficou ainda mais evidente, já que, mesmo em ambiente instável, a indústria acabou o 
ano com saldo positivo com a criação de mais de 200 mil  postos de trabalho. Postos, que diga-se, 
são ocupados por trabalhadores com os melhores salários. Conforme a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o salário médio dos trabalhadores da indústria com ensino superior completo é de R$ 
7.756 (no geral  é R$ 5.887) . O mesmo ocorre com os trabalhadores com ensino médio completo. Na 
indústria, eles ganham R$ 2.434. A média, no Brasil, cai para R$ 2.128.

Trazendo especificamente para o setor calçadista nacional, que emprega mais de 260 mil pes-
soas diretamente e tem predominância econômica em pelo menos dez estados brasileiros, a relevân-
cia permanece. Além dos empregos gerados e dos tributos pagos para o Poder Público, que geram 
investimentos sociais em educação, saúde e infraestrutura em geral, o setor calçadista transforma 
realidades de cidades inteiras, mais do que dobrando os índices de desenvolvimento humano em 
muitas localidades. Não é exagero dizer que municípios entraram no mapa econômico e social a partir 
da atividade. 

No especial desta edição, o leitor poderá conferir cases de empresas e também avaliações de 
gestores públicos que testemunham na prática as transformações da sociedade por meio do setor 
calçadista. Com seus mais de 763 milhões de pares produzidos em 2020, a indústria calçadista brasi-
leira é a quarta maior do planeta, a maior fora da Ásia.

É por esse ambiente próspero que a Abicalçados, por meio do apoio no desenvolvimento e 
capacitação, promoção comercial e de imagem, e da luta por pleitos que tragam melhores condições 
de competitividade aqui no mercado interno e também no exterior, tem a sua razão de existir há quase 
quatro décadas. 

Conclamamos você, empresário do setor, agente político e gestor público, a lutar conosco por 
um Brasil economicamente desenvolvido e socialmente justo.

Boa leitura!

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

Em fevereiro, a Grendene, dona de marcas que caíram 
no gosto da população brasileira – e até estrangeira – 
como Melissa, Rider e Ipanema, completou 50 anos. 
A empresa, que começou em 1971, na cidade gaúcha 
de Farroupilha, como uma fabricante de embalagens 
para garrafões de vinho mudou de rota em 1978, 
quando viu na indústria calçadista a oportunidade de 
revolucionar a moda usando o plástico como um ca-
minho para inovação, design, conforto e durabilidade.
[ …] Um depoimento do presidente-executivo, Harol-
do Ferreira, no site da entidade, credita à crise sani-
tária a queda no setor, que encerrou 2020 com 250 
milhões de pares e 20 mil postos de trabalho a menos. 
Mas ele tem boas perspectivas para este ano, mesmo 
com o cenário de incertezas. “Ao observar os últimos 
meses de 2020, a tendência é de recuperação se le-
varmos em consideração a vacinação e a normaliza-
ção do comércio físico, do qual ainda somos depen-
dentes”, explica Ferreira, ressaltando que a previsão é 
de um crescimento de 19% ao longo de 2021.

Entrevista com presidente-executivo da Abicalça-
dos, Haroldo Ferreira.

Assista aqui

Patrícia Gomes Nunes, 45 anos, é daquelas mu-
lheres que se definem como “loucas por sapatos”. 
No closet, os pares se multiplicam pelas prate-
leiras - principalmente os modelos com salto. 
Só que a pandemia forçou uma mudança nessa 
relação de amor. Os modelos estilosos - e nem 
tão confortáveis assim - abriram espaço para a 
praticidade dos tênis. E ela confessa: está apren-
dendo a curtir esse período de liberdade para os 
pés. Não é novidade que o coronavírus impactou 
diretamente o mercado fashion - e o segmento 
calçadista apareceu entre os mais afetados. Basta 
olhar os dados da Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados, a Abicalçados: em 2020, a 
produção caiu 18,4% em relação ao ano anterior, 
foram gerados menos empregos e a exportação 
também teve queda de 18,6%. 

Assine nossa Newsletter 
Inscreva-se abaixo para receber conteúdos exclusivos: 

NOTÍCIAS LISTAS FORBES MONEY FORB(ESG) FORBES AGRO FORBES MULHER FORBES SAÚDE REVISTA DIGITAL 

Início Forbes Money Aos 50 anos, Grendene foca em sustentabilidade e transformação Escolhas do editor 
digital para driblar pandemia FORBES TV 

Os 10 atores mais bem pagos 

Aos 50 anos, Grendene foca em 
da última década 

2 de abril de 2021 

sustentabilidade e transformação 5 livros que marcaram a 

digital para driblar pandemia 
trajetória de Guilherme 
Benchimol 

30 de março de 2021 

Cleber Souza 
Especial Mulheres na 
Tecnologia: 5 profissionais 
que estão arrasando no 1 de abril de 2021 Forbes Money , Negócios 

Leia também mundo dos games 

29 de março de 2021 

Fintech especializada em 
PMEs, Cora recebe aporte de Os 10 melhores gins nacionais 

segundo especialistas R$ 150 milhões 

27 de março de 2021 5 de abril de 2021 

Fundo da Vinci Partners Econoflix: 9 filmes sobre o 

conclui aquisição de parques mercado financeiro para o Reprodução 

fim de semana eólicos da Petrobras 
5 de abril de 2021 26 de março de 2021 

Encomendas à indústria nos 
EUA recuam em fevereiro 

5 de abril de 2021 

Butantan reitera meta de 100 
milhões de doses da 
CoronaVac até fim de agosto 

5 de abril de 2021 

LG decide fechar divisão de 
smartphones; fábrica em SP 
terá impacto 

5 de abril de 2021 

Petrobras eleva preço de 
venda de gás para 
distribuidoras em 39% a 

partir de maio De outubro a dezembro de 2020, registrou receita bruta superior a R$ 1 bilhão, o melhor trimestre da 
história da companhia 5 de abril de 2021 

Em fevereiro, a Grendene , dona de marcas que caíram no gosto da Tesla deve ganhar US$ 50 
bilhões em valor de mercado 

população brasileira – e até estrangeira – como Melissa, Rider e Ipanema, após recordes em entregas 

completou 50 anos . A empresa, que começou em 1971, na cidade gaúcha 5 de abril de 2021 

de Farroupilha, como uma fabricante de embalagens para garrafões de 
Ibovespa sobe após relatório 

vinho mudou de rota em 1978, quando viu na indústria calçadista a mostrar forte geração de 
empregos nos EUA 

oportunidade de revolucionar a moda usando o plástico como um caminho 
5 de abril de 2021 

para inovação, design, conforto e durabilidade. 
Inflação da Turquia vai acima 
de 16% em teste para novo Com a pandemia da Covid-19 , a empresa teve de se adaptar ao cenário presidente do BC 

vivido por boa parte dos setores produtivos, com lojas fechadas e 5 de abril de 2021 

produções paradas em, pelo menos, metade do ano passado. Os impactos 
China libera venda de arroz 

da crise sanitária levaram a companhia a adotar medidas rápidas – da para ração diante de alto 
preço do milho, dizem fontes sustentabilidade à transformação digital. 

5 de abril de 2021 

LEIA MAIS: Dafiti investe R$ 320 milhões em novo centro logístico no Brasil Forbes Radar: Blau 
Farmacêutica, BB, Braskem e 

outros destaques Uma das principais iniciativas foi a internalização da operação do 
corporativos 

e-commerce nacional e internacional de todas as marcas do grupo para 5 de abril de 2021 

impulsionar as vendas online. A ação começou em agosto do ano passado e 
Boletim Focus: Mercado 

já está sob a gestão das marcas Melissa, Zaxy, Ipanema, Grendene Kids e mantém estimativa de 

Rider Brasil, além do e-commerce B2B. A expectativa é concluir a migração inflação em 4,81% após 12 

semanas de alta 

de todas as marcas ainda no primeiro semestre de 2021. 
5 de abril de 2021 

AOS 50 ANOS, GRENDENE FOCA EM SUSTENTABILIDADE E 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA DRIBLAR PANDEMIA

RS: SETOR DE CALÇADOS ABRIU 18 MIL VAGAS

TROCOU O SALTO ALTO POR SAPATOS CONFORTÁVEIS?
COMO AS MARCAS DE MODA ESTÃO INVESTINDO NA TENDÊNCIA

01 DE ABRIL DE 2021
FORBES | GERAL  

07 DE ABRIL DE 2021
BAND TV | JORNAL DA BAND 

03 DE ABRIL DE 2021
ZERO HORA |  DONNA 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=acd4bf85c8c3.9796502.16642946&rn=1
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ABI NA MÍDIA

Entrevista com presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira.

Assista aqui

As vendas de calçados para o exterior estão ganhan-
do tração no começo deste ano, impulsionadas pela 
valorização do dólar ante o real e pelo avanço da 
vacinação no restante do mundo, em especial nos 
Estados Unidos. A análise é da Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados). No mês 
de março, foram embarcados 12,3 milhões de pares, 
que geraram US$ 70,84 milhões, aumento de 38,5% 
em volume e queda de 4,5% em receita no compa-
rativo com o mesmo mês do ano passado. No com-
parativo com fevereiro, houve crescimento de 23,3% 
em volume e de 15% em receita. A associação afirma 
que a taxa cambial permite a formação de preços 
mais atrativos no mercado internacional, diminuindo 
o preço médio do calçado exportado. No primeiro 
trimestre, as exportações somaram 32 milhões de 
pares, a US$ 193,36 milhões, incremento de 0,1% em 
volume e queda de 19,6% em receita no comparativo 
com igual período do ano passado.

INDÚSTRIA CALÇADISTA NA PANDEMIA

EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS CRESCE COM DÓLAR E VACINA NOS EUA

14 DE ABRIL DE 2021 
RBS TV  |  RBS NOTÍCIAS 
 

13 DE ABRIL DE 2021 
VALOR ECONÔMICO | EMPRESAS | PÁG. 8 

Apesar de governo e Congresso terem fechado um 
acordo para destravar o impasse em tomo do Orça-
mento a reedição de ações para combater os efeitos 
da pandemia de Covid-19 sobre a economia só deve 
sair do papel após a sanção da proposta. Fazem par-
te do pacote a renovação da medida provisória (MP) 
936, que permitiu a realização de acordos de redução 
de jomada e salário e suspensão de contratos para 
evitar demissões, e o novo Pronampe, de crédito para 
pequenas empresas A demora é acompanhada com 
apreensão por setores que aguardam ajuda do go-
verno desde o inicio do ano, quando a crise já dava 
sinais de recrudescimento. […] —Muitas empresas já 
demitiram trabalhadores em abril, outras anunciaram 
férias coletivas de duas semanas ou não conseguiram 
efetivar aqueles que estão em contrato de experiên-
cia. Cada dia que a edição da medida protetiva ao 
emprego demora para sair, infelizmente demissões 
passam a acontecer — comenta Haroldo Ferreira, pre-
sidente-executivo da Associação Brasileira da Indús-
tria de Calçados (Abicalçados).

SOCORRO AS EMPRESAS DEMORA A SAIR
21 DE ABRIL DE 2021 
O GLOBO | ECONOMIA | P. 17 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=2434f38cd0d2.9822750.16694766&rn=1#


7

MAIO 2021

ESPECIAL

INDÚSTRIA TRANSFORMANDO VIDAS
SETOR CALÇADISTA MODIFICA 
REALIDADE EM CIDADES BRASILEIRAS

Presente com força econômica em dez estados brasileiros, o setor calçadista nacional emprega, di-
retamente, mais de 260 mil pessoas, tendo impacto direto no desenvolvimento econômico e social. 
Em cidades menores, a importância se torna ainda maior, transformando realidades e, consequen-
temente, incrementando os índices de desenvolvimento humano.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que muitas cidades 
brasileiras passaram a existir no mapa econômico a partir do setor calçadista. “Os ganhos so-
ciais não são somente no setor calçadista, que como todos sabem é intensivo em mão de obra. 

Quando uma fábrica se instala em uma 
cidade, vão atrás pousadas, restaurantes, 
supermercados, farmácias e o comércio 
em geral. Movimenta toda a economia”, 
avalia o executivo. 

A movimentação econômica gera-
da a partir da instalação de uma indústria 
calçadista é sentida não só com o surgi-
mento de novos negócios, como também 
a partir de indicadores de desenvolvimen-
to. Um deles é o Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), estabelecido pela Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) para aferir o desenvolvimento de sociedades em quesitos como 
educação, saúde, renda. Dessa forma, reflete a importância da indústria calçadista para as cidades 
onde está inserida. Em algumas, o IDH dobrou após a instalação das fábricas, que além de empre-
gos, geraram desenvolvimento por meio de incremento em infraestrutura e investimentos.

“OS GANHOS SOCIAIS NÃO SÃO 
SOMENTE NO SETOR CALÇADISTA, QUE 
COMO TODOS SABEM É INTENSIVO EM 
MÃO DE OBRA. QUANDO UMA FÁBRICA 
SE INSTALA EM UMA CIDADE, VÃO 
ATRÁS POUSADAS, RESTAURANTES, 
SUPERMERCADOS, FARMÁCIAS E O 
COMÉRCIO EM GERAL. MOVIMENTA 
TODA A ECONOMIA”,



8

MAIO 2021

ESPECIAL

VULCABRAS: DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E ECONÔMICO NO NORDESTE

Com fábricas presentes 
em Itapetinga, na Bahia, 
e Horizonte, no Ceará, o 
grupo Vulcabras é um 
dos mais representati-
vos do Brasil, empre-
gando, diretamente, 
mais de 16 mil pesso-
as. O CEO da empresa, 
Pedro Bartelle, destaca 
que o impacto econô-
mico e social em comu-
nidades do entorno das 

fábricas é significativo. “O IDH dessas regiões chega a ser até quatro vezes superior à média 
nacional. Nestas cidades, a indústria calçadista é propulsora não apenas do desenvolvimento 
econômico de toda uma região, mas também do desenvolvimento pessoal e educacional das 
pessoas da comunidade”, avalia o empresário. Os números corroboram. Em 1996, quando a Vul-
cabras chegou à Horizonte, o IDH da cidade era 0,311 - considerado baixo pela ONU -, registro 
que saltou para 0,658 - considerado médio/alto - em 2010 (último dado disponibilizado pelo 
IBGE). Já em Itapetinga, o salto foi de 0,529 - considerado baixo -, quando a empresa chegou 
em meados dos anos 2000,  para 0,667 - considerado médio-alto em 2010 (último dado dis-
ponível).  Bartelle conta que, quando a empresa migrou para o Nordeste, os estados ofereciam 
incentivos às indústrias para migração das suas plantas fabris para a região, em contrapartida 
do desenvolvimento social e impacto econômico que essas unidades trariam. Anos depois, a 
iniciativa se mostrou acertada. 

Além do desenvolvimento econômico, com geração de tributos, e social, com os postos 
gerados, a Vulcabras investe na educação junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) para a capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Ainda no campo social, em 
2016 o grupo criou a “Escola da Qualidade”, com o objetivo de formar auditores 5S e embaixa-
dores ambientais para as fábricas da companhia.  “No projeto, os funcionários participantes são 
capacitados pela área de engenharia ambiental da Vulcabras e conscientizados para ajudar em 
projetos sustentáveis e também de cidadania, levando esse conhecimento para as comunidades 
do entorno”, conta Bartelle. 

“O IDH DESSAS REGIÕES 
CHEGA A SER ATÉ QUATRO 
VEZES SUPERIOR À MÉDIA 
NACIONAL. NESTAS CIDADES, 
A INDÚSTRIA CALÇADISTA É 
PROPULSORA NÃO APENAS 
DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE TODA UMA 
REGIÃO, MAS TAMBÉM DO 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
E EDUCACIONAL DAS PESSOAS 
DA COMUNIDADE”
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SUGAR SHOES: MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA NO CEARÁ

O Grupo Sugar Shoes/Neorubber, que começou a produzir calçados em 1998 com 70 funcionários 
em Picada Café, no Rio Grande do Sul, expandiu sua produção em 2000 para a cidade de Senador 
Pompeu, no Ceará. Em 2010 se junta ao grupo a empresa Neorubber, que hoje já possui unidades 
fabris em Capela de Santana/RS, Solonópole e Crateús, no Ceará.  Ao todo, as fábricas do grupo 
empregam cerca de 2,9 mil pessoas. Destas, mais de 2 mil trabalham na unidade de Senador Pom-

peu. Quando a empresa chegou na ci-
dade cearense, o IDH era 0,487 - baixo 
- , índice que pulou para 0,619 - médio/
alto - em 2010 (último dado disponível). 
Um dos diretores do grupo, José Paulo 
Boelter, conta que a fábrica da empresa 
é a única da cidade. “Senador Pompeu 
é uma cidade antes e outra depois, a 
instalação da fábrica mudou a vida das 
pessoas. E esse é o papel da indústria, 
melhorar a qualidade de vida por meio 
do emprego e da renda”, fala Boelter, 
ao citar que o comércio da cidade se 
desenvolveu a partir da chegada da 
empresa. 

Outro fato que orgulha o empresário é que a fábrica já emprega os filhos dos primeiros cola-
boradores. “Isso é maravilhoso na sucessão dos sócios e, muito mais, quando nos vemos na equipe 
de trabalho. Preservando a história que é da empresa, mas também de toda a comunidade de todos 
os colaboradores que passaram e continuam aqui. Podemos ter prédios e máquinas, mas as pessoas 
são nosso maior patrimônio”, frisa Boelter. 

ESPECIAL

“A INSTALAÇÃO 
DA FÁBRICA 
MUDOU A VIDA 
DAS PESSOAS. 
E ESSE É O 
PAPEL DA 
INDÚSTRIA, 
MELHORAR A 
QUALIDADE DE 
VIDA POR MEIO 
DO EMPREGO E 
DA RENDA”
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ESPECIAL

Há anos, o Ceará figura como o principal produtor de calçados no Brasil. E a Grendene, que chegou 
ao Estado em 1990 e atua nas cidades de Fortaleza, Sobral e Crato, teve papel determinante nesse 
fato.  Com 210 mil habitantes, Sobral é o município que mais emprega pela Grendene. São mais de 11 
mil colaboradores dos 17 mil postos de trabalho diretos gerados pela calçadista . “É em Sobral onde 
conseguimos ver de forma palpável como a implementação da empresa ajudou no desenvolvimen-

to socioeconômico do mu-
nicípio”, avalia o diretor de 
Relações com Investidores 
da Grendene, Alceu Demar-
tini de Albuquerque, ressal-
tando que o IDH da cidade 
passou de 0,406 - baixo - na 
década de 90 para 0,714 - 
alto - em 2010 (último dado 
disponível). Segundo ele, a 
infraestrutura do município 
melhorou consideravelmen-
te, assim como a educação, a 
saúde e o comércio. “Sobral 
é o segundo município mais 

desenvolvido do Ceará e isso tudo teve uma contribuição relevante da implantação da Grendene. 
Até porque alguns dos nossos fornecedores acabaram se instalando no município e na Região, 
gerando emprego, renda e melhorando a condição do município como um todo”, fala, ressaltando 
que quem ficou muito tempo sem visitar Sobral não reconhece mais o município devido ao seu 
desenvolvimento econômico e social. 

A secretária de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral, Sandra Arcanjo, classifica 
a Grendene como a grande mola propulsora da economia da cidade por gerar milhares de empre-
gos diretos e indiretos. “A Grendene transformou Sobral, o município pode ser dividido em antes e 
depois da chegada da calçadista. E esse desenvolvimento vai além da geração de empregos pelo 
fato de que a empresa movimenta toda a economia da cidade. O bairro em que ela está instalada, 
por exemplo, nem existia, assim como o comércio que foi desenvolvido no entorno”, avalia a secre-
tária, ao dizer que a empresa é a maior empregadora de Sobral. Outro ponto destacado pela titular 
do Desenvolvimento de Sobral é que o nível de escolaridade melhorou muito. E, segundo Sandra, 
isso também tem relação com a atuação da Grendene. “A calçadista investe em capacitação interna 
e isso é muito positivo porque também aumenta a capacidade de empregabilidade destas pessoas 
fora da empresa, caso elas saiam no futuro”, finaliza Sandra.

GRENDENE: DIVISOR DE ÁGUAS PARA SOBRAL

“SOBRAL É O SEGUNDO 
MUNICÍPIO MAIS 
DESENVOLVIDO DO CEARÁ 
E ISSO TUDO TEVE UMA 
CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE 
DA IMPLANTAÇÃO 
DA GRENDENE. ATÉ 
PORQUE ALGUNS DOS 
NOSSOS FORNECEDORES 
ACABARAM SE 
INSTALANDO NO MUNICÍPIO 
E NA REGIÃO”
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Potencial do setor
Apesar das dificuldades dos anos recentes, a indústria calçadista brasileira segue sendo a quarta 
mais importante do planeta, a maior fora da Ásia, tendo produzido mais de 763 milhões de pares 
no ano passado. A produtividade por trabalhador, que demonstra que a indústria faz a lição de 
casa intramuros, é uma das maiores do mundo. Conforme Relatório Setorial da Abicalçados, cada 
trabalhador brasileiro produz 3.480 pares por ano, mais do que nos países concorrentes do setor, 
caso da China (3.361 por trabalhador), Indonésia (1.991 por trabalhador) e Vietnã (920 por traba-
lhador). “Fica muito claro que a indústria precisa de políticas públicas de apoio, especialmente no 
que diz respeito à diminuição urgente da carga tributária, que nos prejudica na concorrência com 
os principais players internacionais do mercado. Ao valorizar a indústria nacional, estamos oportuni-
zando a geração de mais postos de trabalho, de uma nova realidade com mais qualidade de vida e, 
consequentemente, impulsionando não apenas o desenvolvimento regional como também do País”, 
conclui Ferreira, destacando o potencial da indústria calçadista nacional.

BEIRA RIO: MAIS 
EMPREGOS EM 
TODA CADEIA DO 
INTERIOR DO RS

Outra gigante do setor calçadis-
ta nacional é a Beira Rio, com dez 
fábricas localizadas no Rio Gran-
de do Sul. Uma dessas plantas 
está em Mato Leitão, município 
do interior gaúcho com pouco 
mais de cinco mil habitantes. 
Tendo a fábrica destruída por um 
incêndio em 2020, a Beira Rio in-
vestiu mais de R$ 43 milhões na 
reconstrução da planta. O presi-
dente do grupo, Roberto Argenta, destaca que a mão de obra qualificada foi um dos atrativos 
para insistir na cidade. “Optamos sempre por cidades que fiquem geograficamente próximas 
da matriz e do cluster de fornecedores do Vale do Sinos, de onde compramos mais de 80% dos 
nossos insumos”, conta. A estratégia comercial do empresário acaba por gerar desenvolvimento 

econômico e social para os muni-
cípios que sediam as plantas. Em 
Mato Leitão, por exemplo, são 
180 empregos diretos e outros 
1.500 indiretos. “Os sapatos irão 
cortados para a costura de ter-
ceiros, o que trará mais agilidade 
e qualidade aos processos, por 
isso os empregos indiretos são 
ainda mais expressivos”, informa 
Argenta. 

Com IDH de 0,746 - considerado alto - , Mato Leitão deve muito do seu desenvolvimento 
ao setor calçadista, especialmente à Beira Rio. O prefeito da cidade, Carlos Bohn, afirma que a 
empresa é responsável por 50% do retorno de ICMS ao município, o que possibilita investimen-
tos públicos em prol da sociedade. “Após o incêndio, como forma de apoiar a reconstrução do 
projeto, concedemos incentivos fiscais previstos na legislação municipal, auxiliamos em terra-
planagem, aterro e transporte de materiais”, conta o prefeito, ressaltando que os benefícios so-
ciais e econômicos que a Beira Rio proporciona são imensos, por meio da geração de empregos 
e renda para as famílias, pelo movimento do comércio, dos serviços de transporte, alimentação 
e no fortalecimento da economia do município”, conclui Bohn. 

 “OPTAMOS SEMPRE POR 
CIDADES QUE FIQUEM 
GEOGRAFICAMENTE 
PRÓXIMAS DA MATRIZ 
E DO CLUSTER DE 
FORNECEDORES DO 
VALE DO SINOS, DE ONDE 
COMPRAMOS MAIS DE 80% 
DOS NOSSOS INSUMOS”
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GOVERNO ACERTA NA REEDIÇÃO DO BEM, 
AVALIA ABICALÇADOS
A Abicalçados avalia como positiva a reedição do Benefício Emergencial (BEm), ferramenta que 
permite às empresas a redução ou suspensão do contrato de trabalho como forma de preserva-
ção de empregos diante dos impactos da Covid-19. 

A avaliação da entidade é de que o benefício irá “socorrer” a indústria neste momento de 
crise gerada pelo recrudescimento da Covid-19 e o fechamento do varejo em grandes centros 
de consumo nos meses de março e abril. “A indústria calçadista sofreu um impacto muito signi-
ficativo ao longo de 2020, acima da média da indústria de transformação em geral. Ao mesmo 
tempo que responde rapidamente aos estímulos da demanda, a indústria também vai preci-
sar de políticas públicas que estimulem o setor”, avalia o presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, ressaltando que, no pleito pela renovação do BEm, a Abicalçados teve apoio 
fundamental da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista, presidida pelo 
deputado federal Lucas Redecker. 

Conforme a Abicalçados, no ano passado a medida de suspensão ou redução da jornada 
de trabalho, com complementação de parte do salário por parte do Governo Federal, foi utiliza-
da por quase 80% das indústrias calçadistas, ajudando a preservar empregos. ”Em 2020 perde-
mos mais de 21 mil postos, número que certamente seria ainda maior não fosse a possibilidade 
do BEm”, aponta Ferreira.  

Atualmente, o setor calçadista emprega diretamente mais de 265 mil pessoas. 

ABI NOTÍCIAS
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UMA CELEBRAÇÃO DA 
UNIÃO DO SETOR CALÇADISTA

Para o setor calçadista brasileiro, o dia 20 de abril simboliza a união 
e o desejo das indústrias calçadistas de construírem em conjunto 
um setor mais forte. Há 38 anos, a  Abicalçados é a concretização 
dessa parceria que está baseada no diálogo e no compartilhamen-
to de experiências. Trajetória que é escrita diariamente por mais de 
300 mil colaboradores da cadeia produtiva.

Por essa data, queremos parabenizar a vocês, protagonistas 
desta história de desafios, êxitos e conquistas. A atuação de cada 
um foi fundamental para que, hoje, o calçado verde-amarelo seja 
reconhecido internacionalmente. Fica nosso agradecimento por 
essa união que é importante não só para as empresas como tam-
bém para a sociedade brasileira pela geração de emprego, renda e 
desenvolvimento social.  

Parabéns, indústria calçadista brasileira!
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Impactado pela pandemia do novo coronavírus, o ano de 2020 registrou queda em todos os indica-
dores da indústria calçadista brasileira. A produção de calçados caiu 18,4%, somando 763,7 milhões 
de pares, com o setor retornando a patamares de 15 anos atrás. A exportação, que responde por 14% 
das vendas, caiu 18,6%, para 93 milhões de pares, pior número em quase quatro décadas. Apesar de 
um primeiro trimestre de 2021 de incertezas, com o recrudescimento da Covid-19, a atividade deve 
registrar crescimento de cerca de 12% na produção e 13% na exportação de calçados. Os dados e 
projeções foram apresentados durante o Análise de Cenários, evento realizado no último dia 15 de 
abril pela Abicalçados no formato digital. 

Na oportunidade, o doutor em Economia Marcos Lélis ressaltou o papel da crise internacio-
nal e brasileira no resultado da indústria calçadista, mais impactada do que a média da Indústria de 
Transformação. Segundo ele, o Brasil deve levar mais tempo para sair da crise, especialmente em 
comparação com alguns dos seus principais concorrentes no setor calçadista. A China, por exemplo, 
cresceu 2,4% no ano passado, enquanto o Brasil viu seu PIB minguar em 4,1%. Em 2021, contando 
com um segundo semestre de retomada mais substancial na demanda, o Brasil pode crescer 3,7%. 
A China 8,4%. “Desde 2008 a economia brasileira vem fragilizada. O impacto de 2020 tornou a 
retomada muito mais difícil, com empresas cortando investimentos e perdendo ainda mais com-
petitividade”, destacou Lélis, ressaltando que, mesmo antes da pandemia, o Brasil vinha crescendo 
pouco em relação aos concorrentes. 

APÓS QUEDA DE 18,6%, SETOR CALÇADISTA 
DEVE CRESCER CERCA DE 12% EM 2021
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Lélis disse, ainda, que a dificuldade de retomada, especificamente para o setor calçadista, 
passa pelo mercado doméstico, que representa mais de 85% das vendas do segmento. “A taxa de 
desemprego elevada, em mais de 14%, somada ao endividamento recorde das famílias brasileiras, na 
casa de 67%, dificultam muito a retomada do consumo”, comentou. O papel dos auxílios emergen-
ciais, que seguraram, em parte, a queda na demanda em 2020, também deve diminuir, passando de 
4% para 0,6% do PIB brasileiro, o que deve impactar na recuperação da atividade. 

Projeções
Em 2021, o setor ensaia uma recuperação, embora deva terminar com níveis produtivos abaixo dos 
registros pré-pandêmicos, em 2019. A análise é da coordenadora de Inteligência de Mercado da 
Abicalçados, Priscila Linck. Segundo ela, mesmo crescendo na casa de 12% em 2021, a indústria cal-
çadista deve terminar o ano, no cenário mais otimista, 7% menor do que em 2019. “Devemos ter um 
primeiro semestre mais difícil, para retomada a partir da segunda parte do ano”, disse. 

Segundo Priscila, no primeiro bimestre do ano, a atividade cresceu 1% em relação ao mesmo 
período do ano passado. “Provavelmente por reposição dos estoques das vendas do final de 2020, 
já que as vendas internas caíram 20% no mesmo período”, explicou a coordenadora. 

Já as exportações, impulsionadas pela desvalorização do real sobre o dólar, devem ter um 
crescimento de cerca de 13% em 2021. Assim como a produção, as exportações devem encerrar o 
ano menores do que o registro pré-pandemia, neste caso em cerca de 6%. 

Emprego
O reflexo das dificuldades do setor calçadista brasileiro se deu, sobretudo, no emprego. Segundo 
Priscila, em 2020 foram perdidos mais de 21 mil postos, com o setor encerrando o ano empregando 
247,7 mil pessoas, 8% menos do que no ano anterior. Já no primeiro bimestre de 2021, embalada pela 
recuperação na produção, a atividade criou 18,6 mil postos, terminando fevereiro com o registro de 
266 mil postos diretos, 6,4% menos do que em fevereiro de 2020. Para 2021, Priscila revelou que a 
estimativa é encerrar o ano com 6% mais empregos do que em 2020. 

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%

PROJEÇÕES 2021

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

Produção de calçados:  
+12% ante 2020 e -7% ante 2019
Exportação de calçados:  
+13% ante 2020 e -6% ante 2019
Empregos diretos: 
+6% ante 2020 e -3% ante 2019

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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A sustentabilidade já não é um diferencial das 
empresas, é um conceito de primeira neces-
sidade para a sobrevivência no mundo dos 
negócios. E é por isso que a Abicalçados e 
Associação Brasileira de Empresas de Com-
ponentes para Couro, Calçados e Artefatos 
(Assintecal) se uniram para criar o programa 
Origem Sustentável, que, lançado em 2013, 
passa por uma atualização com o intuito de 
ser ainda mais assertivo na certificação da 
sustentabilidade. Para apresentar essa iniciati-
va, as entidades promovem, no próximo dia 12 
de maio, um webinar voltado a gestores que desejam ter seus processos certificados nesta que é a 
única certificação do cadeia calçadista brasileira. 

Destacando que sustentabilidade não é um conceito apenas ambiental, mas que leva em 
consideração as dimensões econômica, social e cultural, o presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira frisa que a maior parte dos grandes grupos de investimentos internacionais já têm 
na sustentabilidade o centro estratégico para alocação de ativos. “As empresas que não investirem 
em sustentabilidade, certamente, ficarão para trás em um mundo cada vez mais competitivo, tanto 
no que diz respeito aos investimentos quanto ao comportamento do consumidor. Mas, além de tra-
balhar o conceito, é importante divulgá-lo. Por isso estamos reformulando o Origem Sustentável, a 
única certificação de sustentabilidade da cadeia calçadista no Brasil”, comenta o dirigente.  

A superintendente da Assintecal, Silvana Dilly, frisa que a sustentabilidade é vista como um 
dos pilares estratégicos da entidade que representa os fornecedores do setor calçadista nacional. 
“A sustentabilidade  é a palavra de ordem no mundo empresarial. As empresas precisam mais do 
que nunca terem um propósito, os consumidores querem comprar produtos de marcas que traba-
lhem dentro de um capitalismo consciente, que são empresas que possuem uma razão de existir e 
geram lucros por meio das suas ações com uma  preocupação em gerar valores para todos os seus 
stakeholders”, ressalta a superintendente, destacando a importância da união de todos os elos da 
cadeia coureiro-calçadista. 

Origem Sustentável
O Programa, que já tem nomes como Vulcabras, Piccadilly, Bibi e Cipatex certificadas, e outras 
tantas gigantes brasileiras em processo de implementação, caso da Arezzo, Usaflex, Ramarim, 
Beira Rio e Bebecê, tem o objetivo de ser referência em negócios sustentáveis. Com auditorias 
credenciadas pela SGS e Senai, a certificação conta com quatro níveis de evolução: Bronze (para 
empresas que cumpram o mínimo de 20% a 30% dos indicadores propostos), Prata (40%), Ouro 
(60%) e Diamante (80%). 

As inscrições para o webinar, exclusivo para empresas de calçados e componentes, estão 
disponíveis no link bit.ly/3vKOA6F.

ABI NOTÍCIAS

SUSTENTABILIDADE NA CADEIA 
CALÇADISTA É PAUTA DE WEBINAR

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%

WEBINAR ORIGEM SUSTENTÁVEL 
Data: 
12/05/2021
Horário: 
8h30 até 9h30
Inscrições (exclusivas para empresas de calçados e componentes): 
https://bit.ly/3vKOA6F

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados

https://bit.ly/3vKOA6F
https://bit.ly/3vKOA6F
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OLHAR DE ESPECIALISTA

Maio é um mês importante para nós. Reúne três datas: o Dia do Trabalho, da Indústria e aniversá-
rio da Tramontina que neste ano atinge os 110 anos. Talvez nem mesmo no maior sonho do meu 
avô, o artesão Valentin Tramontina, esse cenário seria possível. Fato é que, em 1911, em sua pe-
quena ferraria em Carlos Barbosa/RS, uma marca centenária e genuinamente brasileira nascia.

Meu avô acreditava no poder da transformação, naquela época contando apenas com 
as próprias mãos para o crescimento do negócio. Começou executando reparos para indústrias 
da região. Depois, iniciou a produção artesanal de canivetes com cabo de chifre - o produto 
número um da Tramontina. E a partir daí, inicia-se o processo de mecanização da empresa, já 
com a determinação da minha avó Elisa. Veio a prensa para substituir os moldes de facas com 
corte manual. Uma década após a Segunda Guerra Mundial, a laminação do aço e a compra das 
primeiras máquinas automáticas garantem a inovação dos meios de produção.

Tecnologia, conhecimento e inovação formam a base da estratégia de expansão industrial 
da Tramontina. São nossos artifícios para otimizar a produtividade e reduzir custos. O resultado é 
um conjunto de fábricas que se renova diariamente e mantém jovem uma marca com mais de um 
século de história. Técnicos especializados, equipamentos precisos e que garantem a qualidade, 
segurança e funcionalidade de cada produto comercializado. Tudo é feito para assegurar a cons-
tante melhoria dos processos e atender à dinâmica de um mercado sempre em transformação.

Nossa essência é industrial. Depois de quase 30 anos à frente dessa indústria brasileira, 
vejo e vibro junto com uma Tramontina que cresce com o Brasil. Atingimos, no último ano, o 
desempenho histórico de faturamento de R$ 8,3 bilhões, com unidades que já estão no conceito 
da Indústria 4.0, ou seja, englobando as principais inovações em automação, controle e tecno-
logia aplicadas aos processos de manufatura. Foi isso, aliás, nosso grande trunfo na pandemia, 
que vem exigindo tanto de nossa capacidade produtiva e logística. Sem demitir nenhum funcio-
nário, temos uma empresa sólida, em constante movimento.

Inovamos em produtos e maquinário, com um parque fabril considerado um dos mais 
modernos do País. Mas, principalmente, investimos em pessoas, nossa prata da casa desde o 
início do século XX. Assim, criamos valor para o País e a sociedade: com geração de empregos, 
desenvolvimento, produção nacional e ganhos para todos. O mais importante, afinal, é reunir 
o que nunca tem data de vencimento, desde os primórdios da humanidade: pessoas e ideias. 
Onde o ser humano pensa, o ambiente se modifica. E o que muda - a tecnologia, é também 
resultado do pensamento e do sonho dos humanos.

Hoje nossa equipe de mais de 10 mil funcionários oferece ao Brasil e a mais de 120 países 
um mix de 18 mil itens, entre utensílios e equipamentos para cozinha, móveis, ferramentas e 
materiais elétricos. Ainda neste ano, entraremos também no segmento de porcelanas. A reper-
cussão do apoio entre indústria e País não é apenas econômica, permitindo melhores condições 
de competitividade para a Tramontina. Os reflexos são também sociais, ao gerar ocupações 
profissionais e que dinamizam o ecossistema de inovação em cenário nacional. Sobre o futuro, 
vale relembrar o otimista que sou. Comportamentos das pessoas e a relação com as marcas e o 
mundo, estão mudando. O melhor está por vir!

O empresário Clovis Tramontina é presidente da Tramontina desde 
1992. A formação de Clovis teve início na faculdade de Administração 
de Empresas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS). Depois, formou-se em Direito pela Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos, pós-graduou-se em Administração pela Fundação 
Getúlio Vargas, de São Paulo. Também cursou MBA Empresarial pela 
Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte, e o Programa de Gestão 
Avançada – PGA, pelo INSEAD em Fontainebleau, na França.

INDÚSTRIA QUE FAZ BONITO

Clovis Tramontina
Presidente do Conselho de Administração da Tramontina
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Publicadas no Diário Oficial da União de 28/04/2021, as Medidas Provisórias (MPVs) 1.045 e 
1.046 dispõem, respectivamente, sobre o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda, e sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública.
 
Sobre as medidas da MPV 1.045 que institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda, consideram-se:

I - o pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:
será pago nas hipóteses de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e de 
suspensão temporária do contrato de trabalho, e custeado com recursos da União. Será de 
prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e 
do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho e terá como base de cálcu-
lo o valor da parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários: 
o empregador poderá acordar de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade 
dos postos de trabalho, a redução por até cento e vinte dias, observados a preservação 
do valor do salário-hora de trabalho. A pactuação poderá ser por convenção coletiva de 
trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e 
empregado. Na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, o encaminhamento 
da proposta de acordo ao empregado deverá ser feito com antecedência de, no mínimo, 
dois dias corridos, e a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser 
feita com os seguintes percentuais: a) vinte e cinco por cento; b) cinquenta por cento; 
ou c) setenta por cento. A convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho poderão 
estabelecer redução de jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos, porém, 
sem percepção do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a 
redução de jornada e de salário inferior a vinte e cinco por cento
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho: 
o empregador poderá acordar a suspensão de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, por até cento e vinte dias.

Sobre a MPV 1.046 que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e que po-
derão ser adotadas pelos empregadores, durante o prazo de cento e vinte dias, contado da 
data de sua publicação, consideram-se:

I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individuais;
III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
V - o banco de horas;
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; e
VII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
Saiba mais

Regulamentação do Recolhimento do FGTS
Publicada no DOU de 29/04/21, a Circular nº 945/2021 dispõe sobre a suspensão da exigibilidade 
do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS referente às competências 
abril, maio, junho e julho de 2021, e diferimento dos respectivos valores sem incidência de multa 
e encargos, regularidade do empregador junto ao FGTS. A circular regulamenta o artigo 20 da 
MP 1.046/2021 publicada no dia 28, que determina o diferimento do recolhimento do FGTS.

NOVO PROGRAMA EMERGENCIAL E 
MEDIDAS TRABALHISTAS – CORONAVÍRUS

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

https://drive.google.com/file/d/1zTxQG6S6iq9H5Tldnh0QYulD5JJwmyqa/view?usp=sharing
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-945-de-28-de-abril-de-2021-316987672?utm_source=Contatos+do+Podio&utm_campaign=338822b941-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7f566382b3-338822b941-
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VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR
COM INSCRIÇÕES ABERTAS
A esperada Vogue Brazilian Footwear está de volta! Agora no formato digital, a ação será 
hospedada na plataforma BrazilianFootwear.com e divulgada ao longo do próximo semestre, 
em quatro drops nos meses de junho, julho, agosto e setembro. 

Entre os diferenciais desta edição, Carla Giordani, da Gestão de Projetos da Abicalça-
dos, explica que está a ativação mais de 2,5 mil compradores de 172 países cadastrados na 
plataforma BrazilianFootwear.com, o que trará resultados mais assertivos no que diz respei-
to ao potencial gerador de negócios da publicação. “O projeto segue chamando a atenção 
pela excelência da curadoria da Vogue, publicação reconhecida internacionalmente, e será 
trabalhado nas redes sociais do Brazilian Footwear, com potencial de alcance de mais de 7,5 
milhões de pessoas”, explica Carla.

O investimento é de R$ 1.500 para marcas associadas ao Brazilian Footwear e à Abi-
calçados com participação em ações digitais do programa no segundo semestre de 2020 e 
primeiro semestre de 2021; R$ 2.000 para marcas associadas ao Brazilian Footwear e à Abi-
calçados, e R$ 3.000 para marcas associadas somente do Brazilian Footwear. 

As inscrições encerram no próximo dia 7 de maio e tem vagas limitadas, sendo que 
podem ser realizadas pelo e-mail carla@abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

http://www.brazilianfootwear.com
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PLATAFORMA INTERNACIONAL GERA 
NEGÓCIOS PARA MARCAS BRASILEIRAS
Considerada a maior plataforma de e-commerce B2B (business to business) do mundo, a Joor 
já vem gerando negócios para as marcas brasileiras que expõem seus produtos com o apoio do 
Brazilian Footwear. Até o momento, o projeto, denominado BrazilianFootwear.com powered by Joor, 
conta com 17 marcas verde-amarelas: Pegada, Petite Jolie, Schutz, Piccadilly, Byara, Paula Torres, 
Ammabile, Smidt Shoes, Cecconello, Vizzano, Stéphanie Classic, Anatomic Shoes, Luiza Barcelos, 
Sarah Chofakian, Carrano, Melissa e Democrata.

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Masselli, destaca a expectativa 
positiva de promoção comercial, especialmente no mercado norte-americano, que no ano passado 
respondeu por 20% da totalidade das exportações brasileiras de calçados. “A plataforma conta com 
mais de 200 mil compradores de 144 países cadastrados, sendo 40% deles dos Estados Unidos”, 
conta a coordenadora, acrescentando que alguns dos principais players norte-americanos exigem a 
presença do fornecedor na plataforma para efetuar as negociações. “É visto como uma questão de 
segurança e credibilidade”, frisa. Como principal diferencial, as marcas participantes da ação, além 
de poderem utilizar todas as ferramentas de venda que a plataforma oferece, conseguem vender 
diretamente para o cliente, de forma totalmente digital.

Uma das participantes é a Pegada. Alex Fernando Klein Engelmann, gerente de Negócios 
Internacionais da empresa, destaca que a plataforma já gerou dez novos clientes e 30 prospects 
potenciais. No total, foram comercializados, via plataforma, 2,5 mil pares com compradores dos 
Estados Unidos, Canadá, Austrália, Itália e Espanha. A expectativa é dobrar esse número até o final da 
ação, em julho. “O projeto nos possibilita participar da forma possível de shows neste momento difícil 
e prejudicado pelo coronavírus, tanto quanto se adequar a novas realidades e utilizar as mesmas para 
superar as adversidades estabelecidas pelo mercado, como os altos custos de acesso e distâncias 
físicas”, avalia o gerente.

Já a marca Paula Torres, que exporta há cerca de dois anos, trabalha a plataforma como uma 
forma de divulgação da empresa. A representante internacional da empresa, Alessandra Marques, 
ressalta que a plataforma deu o start para negociações que evoluíram com compradores dos 
Estados Unidos, Oriente Médio, Ásia e Europa. “A plataforma, além de ser geradora de negócios, 
ajuda na divulgação da empresa, relativamente jovem na exportação”, avalia. Segundo Alessandra, a 
marca é proativa na plataforma. “Fico uma, duas horas diárias atualizando contatos e fazendo novos. 
Para ter sucesso, nessa que é a melhor plataforma de negócios digitais B2B do mundo, é preciso 
envolvimento”, acrescenta, ressaltando que tanto a equipe do Brazilian Footwear quanto da Joor 
têm auxiliado a empresa na gestão do projeto.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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ESTADOS UNIDOS TERÃO FEIRAS 
DE CALÇADOS PRESENCIAIS EM 2021
Estão confirmadas as datas das próximas feiras de calçados presenciais dos Estados Unidos. 
Apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa de fomento à exportação de calçados desenvolvido 
pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), por meio do Circuito de Promoção Comercial Estados Unidos, as mostras ocorrerão a 
partir de  agosto.

Abrindo o calendário, a Playtime NY acontece em Nova Iorque entre os dias 1º e 3 de agosto. 
A feira é caracterizada por ser voltada ao segmento infantil e abranger setores além do calçadista. 
Segundo a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, a mostra tem como 
público principal butiques e pequenas redes de lojas de maior valor agregado dos Estados Unidos. 
“É uma ótima plataforma para posicionamento de marca”, frisa a analista. 

A segunda mostra é a MAGIC, que acontece entre os dias 9 e 11 de agosto, em Las Vegas. O 
evento contempla não somente calçados, mas todos os segmentos da moda, e é voltado para lojas 
de departamentos, butiques, e-commerce e pequenas redes de lojas. Durante o mesmo período, 
ocorre também a Sourcing @ MAGIC, feira focada em desenvolvimento de produto e private label, 
com grandes volumes comercializados. 

O circuito segue com a Atlanta Shoe Market, que ocorre entre 14 e 16 de agosto, em Atlanta, 
e é considerada uma feira bastante democrática, pois contempla todos os estilos e segmentos de 
calçados. “A feira tem perfil bastante comercial, em que a coleção é apresentada, na maior parte 
das vezes, por agentes e distribuidores para compradores  do sudeste dos Estados Unidos”, explica 
Ruísa, ressaltando que para o evento é indicado que a marca possua um parceiro local.

Fechando o calendário, a Coterie, plataforma comercial de moda ocorre entre os dias 19 e 21 
de setembro, em Nova Iorque. A amostra abrange marcas de vestuário, calçados e acessórios com 
um apelo maior de moda, tendo em vista que acontece junto à New York Fashion Week.   

Mercado
Considerado o principal mercado para o calçado brasileiro no exterior, os Estados Unidos foram 
destino de mais de 3,2 milhões de pares verde-amarelos no primeiro trimestre de 2021, 14,8% mais do 
que no mesmo período do ano passado. 

BRAZILIAN FOOTWEAR
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BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE 
RODADAS DIGITAIS COM
COMPRADORES DO REINO UNIDO

O Brazilian Footwear, programa desenvolvido pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil, pro-
move, entre os dias 5 e 14 de julho, rodadas digitais de negócios com compradores selecionados do 
Reino Unido. As inscrições são limitadas e estão abertas até o próximo dia 14 de maio. 

Criadas durante no ano passado, no auge da pandemia do novo coronavírus e das restrições 
aos eventos físicos, as rodadas digitais com compradores internacionais têm sido sucesso de negó-
cios para marcas brasileiras, com retornos expressivos sobre os investimentos.  A analista de Pro-
moção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que são reuniões virtuais entre empresas 
brasileiras  e compradores internacionais dos países selecionados, sendo que todos os agendamentos 
são personalizados para cada uma das marcas participantes, conforme cruzamento entre ofertas e 
necessidades (matchmaking). 

Mercado
Entre os dez principais destinos dos calçados brasileiros no exterior, o Reino Unido se destaca pelo 
alto valor agregado dos produtos importados. “O preço médio do calçado brasileiro exportado para 
o Reino Unido é cerca de US$ 14, mais do que o dobro da média geral”, conta Paola. No primeiro tri-
mestre de 2021, as exportações para o Reino Unido geraram US$ 5 milhões para fabricantes brasileiros 
de calçados. 

O investimento para as rodadas digitais com compradores do Reino Unido é de 500 euros para 
associados da Abicalçados e Brazilian Footwear, e 750 euros para associados do Brazilian Footwear. 

BRAZILIAN FOOTWEAR



23

MAIO 2021

BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE 
CALÇADOS EM ALTA
Dados elaborados pela Abicalçados apontam que as exportações de calçados somaram 8,5 
milhões de pares em abril. O número é 76% superior ao registro de abril de 2020. Já em recei-
ta, a soma do mês quatro chegou a US$ 65 milhões, 115% mais do que no mesmo mês do ano 
passado. Frente ao nível pré-pandemia, 2019, apesar da queda de 15,9%, em dólares, houve um 
crescimento de 5,5%, em pares, no mês. No acumulado do quadrimestre, foram embarcados 
40,5 milhões de pares por US$ 258,8 milhões, incremento de 10,1% em volume e queda de 4,6% 
em receita no comparativo com o mesmo período do ano passado. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que, mesmo com uma 
base de comparação deprimida pelo auge do novo coronavírus no ano passado, o resultado 
aponta para uma recuperação das exportações. “Com a retomada da demanda internacional 
por calçados, devemos fechar o ano com um incremento de cerca de 13% nos embarques”, 
projeta. Segundo o dirigente, além do ambiente mais positivo, com o avanço da vacinação em 
massa e a normalização do comércio, o câmbio vem favorecendo a formação de preços mais 
competitivos para o produto brasileiro. 

No quadrimestre, o principal destino do calçado brasileiro no exterior foi os Estados Uni-
dos, para onde foram embarcados 4,26 milhões de pares, que geraram US$ 53,56 milhões, altas 
de 36,5% em volume e de 4,6% em dólares na relação com o período correspondente de 2020. 

O segundo destino do primeiro quadrimestre foi a Argentina, para onde foram enviados 
3,17 milhões de pares por US$ 28,61 milhões, altas de 18,3% e 2,2%, respectivamente, ante o mes-
mo ínterim do ano passado. 

Completando o ranking de destinos do quadrimestre, a França importou 2,76 milhões de 
pares verde-amarelos, pelos quais pagou US$ 19,51 milhões, altas de 11,3% e 21,1%, respectiva-
mente, em relação a 2020. 
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BALANÇA COMERCIAL

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

JAN - ABR 2020: US$ 270,89 milhões JAN - ABR 2021: US$ 258,35 milhões VARIAÇÃO:  -4,6%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - ABR 2020: US$ 114,68 milhões 
JAN - ABR 2021: US$ 111,90 milhões

VARIAÇÃO:  -2,4%

JAN - ABR 2020: US$ 74,75 milhões 
JAN - ABR 2021: US$ 69,03 milhões 

VARIAÇÃO:  -7,7%

JAN - ABR 2020: US$ 26,77 milhões 
JAN - ABR 2021: US$ 27,68 milhões 

VARIAÇÃO:  3,4%

TOTAL

JAN - ABR 2020: US$ 123,29 milhões JAN - ABR 2021: US$ 107,98 milhões VARIAÇÃO: -12,4%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - ABR 2020: US$ 70,15 milhões 
JAN - ABR 2021: US$ 60,91 milhões 

VARIAÇÃO:  -13,2%

JAN - ABR 2020: US$ 20,43 milhões 
JAN - ABR 2021: US$ 17,88 milhões 

VARIAÇÃO:  -12,5%

JAN - ABR 2020: US$ 16,193 milhões 
JAN - ABR 2021: US$ 14,12 milhões 

VARIAÇÃO:  -12,8%

Impulsionadas pela Ásia, importações crescem 68,2% em abril
Assim como as exportações, as importações de calçados registraram incremento em abril, mês 
em que entraram no Brasil 2,17 milhões de pares por US$ 32,6 milhões, altas de 49,7% em volume 
e de 68,2% em receita no comparativo com o mesmo mês de 2020. As principais origens do 
mês quatro foram os países asiáticos. O Vietnã enviou 878,74 mil pares por US$ 18,23 milhões, 
altas de 41,8% e 83,2% ante abril de 2020; a Indonésia enviou 387 mil pares por US$ 7,3 milhões, 
altas de 56,4% e 63,9%; e a China enviou 726,3 mil pares por US$ 3,28 milhões, altas de 63,9% e 
31,1%.“Esses dados revelam que os países asiáticos continuam utilizando o Brasil como destino 
para a desova de excedentes de calçados do mercado internacional”, avalia Ferreira. 

Já no acumulado do quadrimestre, as importações somaram 8,93 milhões de pares e US$ 
107,98 milhões, quedas de 14,6% e de 12,4%,  respectivamente, ante o mesmo período do ano 
passado. As principais origens das importações foram os países asiáticos (Vietnã, 3,1 milhões 
de pares e US$ 60,9 milhões, quedas de 25,6% e 13,2% ante 2020; Indonésia, 1 milhão de pares 
e US$ 17,88 milhões, quedas de 16,9% e 12,5%; e China, 4,1 milhões de pares e US$ 14,12 milhões, 
quedas de 1,3% e 12,8%). 

Em partes de calçados - cabedais, solas, saltos, palmilhas etc - as importações do qua-
drimestre foram equivalentes a US$ 8 milhões, 6,1% menos do que no mesmo período do ano 
passado. As principais origens foram Paraguai, Vietnã e China. 
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NOTAS RÁPIDAS

EXPO RIVA SCHUH PRESENCIAL EM JULHO
A 95ª edição da Expo Riva Schuh, tradicional feira calçadista 
italiana caracterizada por grandes volumes de comercialização, 
tem nova data: 18 a 20 de julho. Além disso, devido às atuais 
restrições de viagens para muitos dos expositores e visitantes, 
a feira também oferece uma ferramenta on-line com o objetivo 
de conectar compradores e fornecedores que estará ativa entre 
junho e setembro na plataforma SwapCard. O evento contará, 
mais uma vez, com o apoio do Brazilian Footwear, programa 
de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados 
em parceria com a Apex-Brasil.

ABICALÇADOS LANÇA
RELATÓRIO SETORIAL 
Pelo sexto ano consecutivo, a Abicalçados lança o Relatório Se-
torial da Indústria de Calçados. A publicação, que traz dados 
completos e analisados do setor, no Brasil e no mundo, é consi-
derada a fonte oficial de pesquisas da atividade no Brasil.  Entre 
os dados apresentados está a produção mundial de calçados, 
que somou 18,1 bilhões de pares no ano passado, 19% menos do 
que em 2019. A queda do consumo mundial puxou o indicador, já 
que caiu 19,7% ante o ano anterior (para 16,6 bilhões de pares). Os 
principais produtores seguiram sendo os países asiáticos, China 
(52% de market share), Índia (13,6%) e Vietnã (7%). O Brasil é o 
quarto principal produtor mundial, com 4,2% de market share. 

Assim como no âmbito mundial, o setor calçadista brasileiro foi 
fortemente impactado pela pandemia do novo coronavírus, es-
pecialmente pelo fechamento do comércio, que responde por 
mais de 85% do total das vendas de calçados verde-amarelos.  
No ano passado, as 5,6 mil empresas brasileiras de calçados fa-
bricaram 763,7 milhões de pares, 18,4% menos do que em 2019. 
O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, explica 
que o setor calçadista brasileiro foi o mais afetado no âmbito 
da indústria nacional, especialmente pela sua forte dependência 
do mercado interno. Ele ressalta que, a partir da recuperação, 
advinda da vacinação contra a Covid-19, a expectativa é de um 
crescimento de 12% na produção em 2021. 

O Relatório Setorial da Indústria de Calçados tem o objetivo de 
auxiliar as empresas na tomada de decisões, contando com da-
dos completos da atividade, projeções e análises para curto e 
médio prazos. O material pode ser baixado gratuitamente no site 
http://abicalcados.com.br/publicacoes/relatorio-setorial.

http://abicalcados.com.br/publicacoes/relatorio-setorial

