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Em fevereiro, tive a oportunidade de participar, remotamente, da 5ª edição do Fórum Internacional do 
Calçado, evento prestigiado no mundo e que há cinco anos traz discussões relevantes sobre o setor cal-
çadista. Como não poderia deixar de ser, o tópico mais abordado pelas 24 associações representativas 
mundiais de 23 países foi a recuperação pós Covid-19. Na conclusão, foram criados cinco pontos-chave 
para a retomada do setor em 2021, uma delas foi a sustentabilidade. 

No Brasil, país considerado o “pulmão do mundo”, cada vez mais investidores são atraídos pela 
sustentabilidade para investir nos mais diversos setores. Apesar de todos os avanços necessários, o Brasil 
é um dos países que mais utiliza energias renováveis e mantém áreas de preservação. O Banco Mundial 
aponta que 74% de toda a energia utilizada no País é proveniente de fontes renováveis e que contamos 
com 30% de áreas preservadas, números mais elevados do que boa parte dos países desenvolvidos. 

No setor calçadista, presenciamos o mesmo movimento das empresas, impulsionadas pelos ga-
nhos de imagem junto a um consumidor cada vez mais consciente e também pelos ganhos econômicos. 
Na Abicalçados, percebemos cada vez mais empresas procurando a entidade para efetivar o engajamento 
no Programa Origem Sustentável, a única certificação de processos sustentáveis da cadeia de componen-
tes e calçados no País, que será foco de uma matéria neste informativo.

Nesta edição do Abinforma, iremos abordar, em matéria especial, casos práticos de como a sus-
tentabilidade está presente e com êxito no dia a dia das empresas calçadistas, gerando ganhos de imagem 
aqui e no exterior, diante de um consumidor cada vez mais exigente, e também redução de custos, possi-
bilitando mais investimentos e desenvolvimento econômico e social. 

Além da matéria especial e sobre o Origem Sustentável, teremos as tradicionais notícias do setor. 
Queremos que, mais do que uma edição do Abinforma, essa publicação seja uma provocação para refle-
tirmos - e agirmos - , transformando o setor em referência mundial quando o assunto for sustentabilidade. 
Por nós, pelo planeta! 

Boa leitura!

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

Principal setor na geração de emprego com carteira 
assinada no Rio Grande do Sul neste ano, a indústria fe-
chou o primeiro trimestre com pouco mais da metade 
das vagas abertas em solo gaúcho. De janeiro a março, 
o setor foi responsável por 38.708 dos 74.448 postos 
criados no Estado, segundo dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados (Caged). Logo 
após a cadeia ligada ao fumo, o setor de preparação de 
couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 
viagem e calçados aparece com o maior saldo dentro 
da indústria de transformação. O presidente- executi-
vo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, afirma que o bom 
resultado na fabricação de calçados, segmento com 
melhor desempenho no setor, foi puxado pelos meses 
de janeiro e fevereiro, com o otimismo em relação ao 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais com 
as flexibilizações.

Os princípios ESG vieram para ficar no universo cor-
porativo. Dos três pilares, é sobre a área ambiental 
que a pressão internacional é feita com mais força, o 
que tem levado empresas brasileiras a estender suas 
ações de sustentabilidade além da porta, envolven-
do toda a cadeia de fornecedores. Essa busca é es-
pecialmente forte entre setores exportadores e com-
panhias de capital aberto, que vêm sofrendo ameaça 
de boicote de consumidores europeus e pressão de 
fundos de investimento. Numa tentativa de mudar as 
atitudes das empresas do setor, Cristian Schlindwein, 
gestor de projetos da Abicalçados, coordena o certi-
ficado “Origem Sustentável”.

Giane Guerra comenta sobre as exportações de 
calçados do Rio Grande do Sul destacando dados 
da Abicalçados.

Assista aqui

INDÚSTRIA FOMENTA O EMPREGO

ESPECIAL ESG: NO MEIO AMBIENTE, PRESSÃO EXTERNA E 
DE CONSUMIDORES CHEGA A FORNECEDORES

EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS EM ALTA NO RS

 07 DE MAIO DE 2021
ZERO HORA | NOTÍCIAS | P. 12

23 DE MAIO DE 2021
 O GLOBO | GERAL  

07 DE MAIO DE 2021
 RBS TV |  JORNAL DO ALMOÇO 

Os fabricantes de calçados de segurança, aqueles que 
também são usados por profissionais de saúde, sofre-
ram menos do que os demais produtores do setor na 
pandemia. Em 2020, a categoria ganhou 1% de partici-
pação no volume de pares produzidos pela indústria, 
segundo a Abicalçados (associação do setor). No ano, 
a indústria calçadista amargou um tombo de 18,5%. A 
categoria dos calçados de segurança representa 5,5% 
de toda a produção nacional, que ficou em 764 mi-
lhões de pares em 2020.

SAPATO DE SEGURANÇA, USADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE, 
ESCAPA DO TOMBO DO SETOR NA PANDEMIA

23 DE MAIO DE 2021 
FOLHA DE SP | GERAL
 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=0085469e25ad.9909271.16824581&rn=1
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ABI NA MÍDIA

A indústria de bens de consumo volta a olhar para 
os próximos meses com otimismo, embora seja um 
“otimismo cauteloso. Enquanto março e abril esfria-
ram os ânimos de retomada de demanda, maio ten-
de a se mostrar como um mês de reaquecimento 
dos negócios - o Dia das Mães foi bastante positivo 
para diversos segmentos. No setor calçadista, Ha-
roldo Ferreira, presidente da associação que repre-
senta essa indústria, diz que o crescimento ante os 
dois primeiros meses do ano, que mostravam recu-
peração, só deve ser registrado em julho.

NO CONSUMO, ‘OTIMISMO CAUTELOSO’
24 DE MAIO DE 2021 
VALOR ECONÔMICO | EMPRESAS

Sonora com o presIdente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira;

Assista aqui

DIA NACIONAL DA INDÚSTRIA: SETOR TAMBÉM GERA REFLEXO SOCIAL
25 DE MAIO DE 2021 
BAND TV  | BAND CIDADE

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=6e78fec9b5f1.9980330.16955390&rn=1
http://www.ecovalor.eco.br
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ESPECIAL

SUSTENTABILIDADE PARA 
ALÉM DO DISCURSO

Tendo se popularizado na década de 1990, o conceito de Sustentabilidade virou condição essencial 
para a sobrevivência de qualquer negócio no mundo. Neste contexto, pesquisa global realizada 
pela consultoria Grant Thornton mostra os empresários brasileiros como os que mais acreditam no 
impacto positivo da sustentabilidade nos negócios. Mais de 70% dos entrevistados disseram achar 
que a sustentabilidade terá um impacto financeiro líquido positivo em seus negócios, enquanto glo-
balmente esse índice ficou em 47,6%.

Entre os benefícios da adoção de processos sustentáveis apontados pelos empresários bra-
sileiros, destaque para a conformidade com leis e regulamentos nacionais e internacionais, o que 
favorece o incremento dos negócios (60% responderam como o mais relevante). Na sequência apa-
rece a melhor eficiência operacional e redução de custos (51,6%) e reputação corporativa/melhores 
relações com as partes interessadas (49,2%). Os empresários também estão mais otimistas com a 
evolução da sustentabilidade nas empresas no ano corrente: 79,1% esperam um melhor desempe-
nho de suas companhias em impacto ambiental, 78,1% acreditam que terão melhorias nas questões 
sociais e 66,2% esperam melhor desempenho em governança.

O comportamento empresarial brasileiro é impulsionado pelo próprio consumidor, cada vez 
mais consciente, conforme aponta o Estudo Global de Percepções do Consumidor, do Instituto 
Akatu. O destaque fica por conta de que mais de  80% dos consumidores esperam que as empresas 
cuidem do que está sob seu controle, além de informar sobre os seus processos produtivos. Além 
disso, mais de 70% deles esperam que as empresas não agridam o meio ambiente. E mais de 60% 
esperam que as empresas estabeleçam metas para tornar o mundo melhor. 

Importante setor na economia nacional, o calçadista vem trabalhando o conceito, e com su-
cesso. Cada vez mais empresas buscam caminhos sustentáveis de produção, nos pilares ambiental, 
econômico e social. Conheça o exemplo de seis empresas que estão trilhando o caminho da susten-
tabilidade para se tornarem mais eficientes e gerar impactos positivos na sociedade e no planeta.
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ESPECIAL

BEBECÊ: SUSTENTABILIDADE E HUMANISMO

O presidente da Bebecê, Analdo Moraes, destaca que a sustentabilidade é um pilar da ges-
tão de negócios da empresa, que busca produzir de maneira consciente e com responsabili-
dade, utilizando seus recursos de forma controlada e segura. Atualmente, a empresa possui 

o selo Energia Limpa, pois realiza compra de energia de fontes 
renováveis. “Em 2020, deixamos de emitir 120 mil toneladas 
de dióxido de carbono”, conta. Além disso, hoje todo o resí-
duo da empresa - quase 10 toneladas por mês - é devidamen-
te administrado por meio de gestão ambiental própria, sendo 
boa parte dele reaproveitado no processo produtivo. Mas, para 
a Bebecê, a sustentabilidade vai além da questão ambiental. 
O investimento no capital humano proporciona engajamento 
dos trabalhadores, que, satisfeitos, desempenham uma melhor 
produtividade. Moraes conta que, desde sua fundação, a em-
presa promove eventos sociais para seus colaboradores, fami-
liares e comunidade local. “Há mais de 30 anos, na data de seu 
aniversário, em setembro, é realizado o maior evento social da 

empresa, denominado Dia da Cidadania. Neste dia, todos os colaboradores são convidados a 
participar de oficinas, teatros, brincadeiras, piquenique, momentos de integração entre em-
presa e família que fortalecem o vínculo com a atividade”, exemplifica o empresário. Ainda 
para os funcionários, a Bebecê possui uma parceria com universidade local, pagando 50% 
das mensalidades de cursos técnicos profissionalizantes que tenham relação com a ativida-
de. Atualmente, a Bebecê conta com três unidades fabris em Três Coroas, nas quais emprega 
mais de 750 funcionários de forma direta. 

GONÇALVES: ECONOMIA E NOVOS NEGÓCIOS

Empregando quase mil pessoas diretamente em duas unidades, 
em Rolante/RS e Canindé/CE, a Calçados Gonçalves está em 
processo de certificação no âmbito do programa Origem Sus-
tentável, e já é procurada por clientes internacionais devido aos 
seus processos sustentáveis. “Enxergamos a sustentabilidade 
nos pilares ambiental, econômico e social. Econômico, porque é 
fundamental para a sobrevivência da empresa, nos permitindo 
seguir crescendo - a empresa registra crescimento de 20% nos 
últimos cinco anos - e reinvestindo. Ambiental, pelo planeta e 
pelas futuras gerações. E social, porque existimos pelas pes-
soas e para as pessoas, então temos o compromisso de gerar 
emprego e renda para o bem-estar social”, explica o gerente de 
vendas da empresa, Deivis Gonçalves. 

Na área ambiental, Gonçalves destaca que a empresa envia todo resíduo gerado no 
processo produtivo para coprocessamento. Das oito toneladas totais, segundo o gerente, 
cerca de uma é totalmente reciclada. “A economia, somente com resíduos, ultrapassa R$ 20 
mil reais mensais”, ressalta. Além disso, a empresa ainda abastece seus sanitários com água 
da chuva e recicla todas as tintas e solventes utilizadas na produção, não gerando passivo 
algum para o meio ambiente. No aspecto social, Gonçalves cita o trabalho realizado com 
trabalhadoras gestantes da unidade cearense. “A empresa possui um programa junto ao de-
partamento de Recursos Humanos que monitora e dá todo suporte às gestantes. Por meio 
de uma carteirinha da fábrica, a empresa monitora consultas, exames e proporciona gesta-
ções mais seguras e saudáveis para todas as funcionárias, garantindo um atendimento digno 
no pré-natal”, conta o gerente, acrescentando ainda o projeto Fábrica de Jovem Aprendiz, 
que forma jovens para o mercado de trabalho. “E enquanto são capacitados, seguem sendo 
remunerados”, informa. 
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BOAONDA: RUMO AO FUTURO

A sustentabilidade também guia os passos da Boaonda, de 
Sapiranga/RS, que criou o projeto Walking to the Future 
(WTF). O projeto, que culminou na criação de uma linha de 
calçados totalmente recicláveis e sem nenhuma matéria-pri-
ma de origem animal (Hope), conta com plantio de árvores, 
processo produtivo em que 90% dos resíduos são reciclados, 
reaproveitamento quase integral dos resíduos gerados no 
processo produtivo e utilização de energia elétrica renovável. 
O gestor da marca, Cássio Romani, destaca que, além de ga-
nhos ambientais, existem ganhos com redução de custos e 
também de imagem perante um consumidor cada vez mais 
exigente. “O WTF, inclusive, foi acelerado em função de uma 
demanda identificada no mercado, de produtos sustentáveis 
e que vão além do discurso”, explica Romani. 

ESPECIAL

SAVELLI: AÇÕES EM TRÊS PILARES

Vencedora da categoria Sustentabilidade do Prêmio Direções 
em 2019 - premiação da Abicalçados que reconhece as melhores 
práticas na indústria calçadista nacional - a Savelli, de Franca/SP, 
enxerga o tema como um desafio que está constantemente em 
discussão interna. Tanto é que a empresa tem, ano a ano, aperfei-
çoado suas iniciativas nos pilares ambiental, econômico e social. O 
que tem gerado bons resultados para a calçadista. A gerente de 
Marketing da empresa Priscila da Silva Amaral, afirma que susten-
tabilidade vai além da questão do lucro. “É compreender de que 
maneira o nosso negócio impacta na sociedade. Como podemos 
gerar mais emprego, fazer a economia local circular e cuidar das 
famílias e da nossa comunidade. Uma empresa existe para também 
gerar impacto. Queremos ir longe, mas queremos ir cuidando das 
pessoas, dos recursos naturais e financeiros”, pontua.

Controles de produção que visam a eficiência e utilização 
correta dos recursos e matérias-primas são algumas das ações de sustentabilidade desenvolvidas 
pela empresa. Além disso, a Savelli desenvolve ações de cunho social e de equipe. O projeto Um 
Passo para o Bem foi criado em 2018 e é desenvolvido internamente com o objetivo de arrecadar 
doações para ajudar instituições locais. Neste ano, em função da pandemia, a cada dois meses as 
doações estão sendo direcionadas para famílias atingidas pelas consequências da Covid-19. Outra 
iniciativa criada internamente é a Academia de Liderança, que já formou mais de cem colaborado-
res. “É um projeto pensado com carinho para que as pessoas tenham a possibilidade de estarem 
aptas às promoções internas. O projeto deu tão certo que incentivou colaboradores que não tinham 
concluído o Ensino Médio a voltarem a estudar. Agora, em função da pandemia, está num formato 
digital com aulas remotas”, conta Priscila. Um comitê de despesas também foi criado em 2020 para 
que a equipe possa olhar para os gastos e controlá-los.
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ESPECIAL

LINUS: DECISÕES PAUTADAS PELO TEMA

Com a convicção de que  é impossível estarmos bem como indi-
víduos se nossa sociedade e nosso habitat estiverem destruídos, a 
Linus, de São Paulo/SP, tem a sustentabilidade como ponto central 
do negócio. A fundadora da marca, Isabela Chusid, comenta que 
todas as decisões da empresa são pautadas pelo tema, levando em 
conta a responsabilidade como pessoa e como empresa. “Ter polí-
ticas de sustentabilidade é um tipo de compromisso que demanda, 
na maioria das vezes, um investimento mais alto no curto prazo. Por 
isso, muitas vezes há resistência para adotá-lo. Porém, é um investi-
mento que se paga de uma maneira ou de outra.”

A matéria-prima utilizada para a fabricação dos calçados da 
Linus é 100% reciclável e gera renda para cooperativas de reciclagem e também gera economia 
de insumos. Outro diferencial é que o material, vegano e composto por 70% de fontes renováveis, 
é livre de metais pesados e ftalatos - que são tóxicos aos humanos e ao meio ambiente. Desde o 
início, a Linus conta com o selo Eu Reciclo, garantindo que o equivalente a 100% do plástico e do 
papel gerado pela empresa seja coletado no meio ambiente e reciclado. “Como acreditamos que o 
processo para nos tornarmos mais sustentável pode e deve ser sempre melhorado, fomos além: em 
2020 passamos a compensar 200% do plástico e papel gerado por nós”, revela Isabela, ao dizer que 
no ano passado a Linus também decidiu fazer a compensação das emissões de carbono. “Mensura-
mos nossa pegada de carbono e plantamos mudas em área de reflorestamento. A sustentabilidade 
de fato gera mais negócios e gera um crescimento econômico mais abrangente”, finaliza.

MEDIÇÃO

Apesar da maior parte dos empresários brasileiros estarem atentos à importância da questão 
para os negócios, chama atenção o fato de que quase 50% deles, segundo a pesquisa da 
Grant Thornton já citada, não sabem por onde começar quando o assunto é medição da sus-
tentabilidade. Para ajudar nesse quesito, a Abicalçados, em parceria com a Associação Bra-
sileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), trabalha 
com o Origem Sustentável, programa que é pauta da matéria na página 10 deste informativo. 

GRUPO RAMARIM: COMPROMISSO SOCIAL DO NEGÓCIO

O Grupo Ramarim, de Nova Hartz/RS, tem a sustentabilidade 
como um compromisso social do negócio. Compromisso esse 
que traz reflexos positivos não só para a empresa como também 
para a comunidade em que está inserida. Além de ter em suas 
unidades diversos ecopontos para coleta de óleo de cozinha, pi-
lhas, medicamentos e tampa, por exemplo, o Grupo se preocupa 
com o descarte correto e tratamento dos resíduos da empresa. 
O supervisor de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Gér-
son Wirth, destaca que a fabricante busca sempre aperfeiçoar 
matérias-primas e reutilizar os resíduos gerados como insumos 
agregados ou, então, reutilizar em processos de reciclagem. 

Algumas das iniciativas desenvolvidas são: o tratamento de 100% efluentes líquidos sanitá-
rios; programas de logística reversa com os fornecedores; a utilização somente de fontes de energia 
renováveis, entre outros. Um resultado prático dessas ações é o fato de que, desde janeiro de 2019 
até dezembro de 2020, deixou de emitir 1.177,683 toneladas de CO2. “A sustentabilidade pode, sim, 
gerar mais e melhores negócios. Quando agimos de forma sustentável, estamos pensando também 
na manutenção do nosso negócio a longo prazo. E para isso, é essencial olharmos para o impacto 
do nosso produto no meio ambiente e buscar minimizar os riscos à natureza”, finaliza Wirth.
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ORIGEM SUSTENTÁVEL: A ÚNICA CERTIFICAÇÃO DE 
SUSTENTABILIDADE DA CADEIA DO CALÇADO 
A sustentabilidade em sua amplitude é o mote do programa Origem Sustentável, o único que 
certifica, por meio de um elaborado método de medição de processos sustentáveis, empresas 
do setor calçadista e de componentes no Brasil. Tendo nomes como Vulcabras, Piccadilly, Bibi, 
Boxprint e Cipatex certificadas, e outras tantas gigantes brasileiras em processo de implemen-
tação, caso da Arezzo, Usaflex, Ramarim, Beira Rio e Bebecê, o programa foi criado pela Abical-
çados em conjunto com a Assintecal para ser referência internacional em medição e acreditação 
de sustentabilidade para a atividade. 

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, destaca que a certificação 
consegue abraçar empresas de todos os portes e maturidades na questão da sustentabilidade, 
pois possui diferentes níveis de certificação (Diamante, para 80% dos indicadores alcançados; 
Ouro, para 60% dos indicadores; Prata, para 40% dos indicadores; e Bronze, para 20% a 30% 
dos indicadores). “Quando a empresa faz adesão ao Origem Sustentável, ela recebe manual e 
cadernos temáticos para a implementação dos indicadores e tem à disposição uma plataforma 
de gestão da sustentabilidade e consultorias que apoiam essa jornada antes da certificação. Ou 
seja, tem toda a assistência necessária para passar pelas auditorias das credenciadas externas, 
que atualmente são o Senai, SGS, Bureau Veritas e ABNT”, ressalta. 

Parceria especializada
O Origem Sustentável em 2021 anunciou uma parceria com a Ecovalor, consultoria em sus-
tentabilidade que construiu, juntamente com o Programa, uma plataforma para a gestão de 
sustentabilidade com todos os indicadores para acompanhamento das certificações. O CEO da 
Ecovalor, Elias da Silveira Neto, pontua que a atual versão do programa fortaleceu ainda mais 
o Origem Sustentável, refinando seu alinhamento com as melhores práticas globais de susten-
tabilidade e ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). “Acreditamos que, com o 
engajamento e participação massiva da cadeia calçadista no Programa, o setor rapidamente se 
posicionará internacionalmente como referência em práticas de sustentabilidade e ESG, sendo 
uma das lideranças para a construção da economia sustentável, circular e de baixo carbono”, 
projeta o consultor.

ABINOTÍCIAS
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Única calçadista a alcançar a certificação no nível Diamante, a 
Bibi promove diversas ações com foco no meio ambiente. Nes-
te ano, uma delas foi a criação de uma horta comunitária para 
os colaboradores da sede da empresa no Rio Grande do Sul e a 
plantação de árvores em comemoração aos seus 72 anos. Com 
mais de 1,3 mil colaboradores, a empresa faz uso de energia 
elétrica limpa produzida por fontes sustentáveis. Além disso, os 
resíduos industriais da marca são reciclados ou coprocessados, 
gerando assim um reaproveitamento completo.

Com certificação Ouro e almejando voos maiores em breve, a 
Vulcabras também tem a sustentabilidade como prioridade no 
negócio. Entre as iniciativas, estão o Sistema de Tratamento e 
Reúso de Efluentes, com capacidade diária de tratar 450 m2 de 
esgoto, recepcionando 100% do esgoto gerado dentro da ma-
triz produtiva da empresa, especificamente na planta de Hori-
zonte/CE; 15% de redução no uso de matérias-primas; 25% de 
redução na geração de resíduos; e 95% de economia no uso de 
água tratada, por meio de tratamento interno. 

Certificada no nível Ouro, a Piccadilly tem entre as ações em des-
taque campanhas e programas socioambientais, uso racional de 
água e energia, controle da origem da matéria-prima, reutilização 
dos resíduos gerados no processo para a fabricação de novos 
materiais, treinamentos de capacitação para os colaboradores e 
lideranças, destinação final ambientalmente correta para todos 
os tipos de resíduos gerados. Outro importante projeto é o de re-
aproveitamento de aparas de sintético de PU, que visa a redução 
e reutilização de resíduos sólidos. Por meio da logística reversa, 
esse material retorna para a empresa como palmilhas, o que re-
duz aproximadamente 50% da matéria-prima já utilizada.

Bibi - Certificada Diamante

Vulcabrás - Certificada Ouro

Piccadilly - Certificada Ouro
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SOCORRO DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL E O 
IMPACTO NO SETOR CALÇADISTA
Almejando uma retomada já nos primeiros meses de 2021, o setor calçadista foi pego de surpresa pelo 
acirramento da crise da Covid-19, especialmente diante da explosão de casos em grandes centros e 
a consequente necessidade de fechamento do comércio por mais tempo do que o previsto. Com a 
maior parte das vendas no mercado interno, onde comercializa mais de 85% da sua produção total, a 
indústria calçadista nacional chegou a criar 18,6 mil postos de trabalho nos dois primeiros meses do 
ano, na onda do otimismo da retomada do consumo. Nos dois meses seguintes, com o recrudesci-
mento da Covid-19 e a volta das restrições ao comércio físico, o setor perdeu mais de mais de 10,5 mil 
empregos. Atualmente, o setor calçadista emprega 255 mil pessoas de forma direta em todo o Brasil. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a queda deve arrefecer 
com a possibilidade de redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho, proporcionada 
pela reedição do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). “Como o 
benefício foi reeditado somente no final de abril, não houve tempo para estancar uma perda maior de 
postos. Em maio teremos um reflexo importante”, projeta o dirigente. 

Postos poupados
Levantamento da Abicalçados aponta que desde a reedição do BEm, no final de abril, foram realiza-
dos mais de 60 mil acordos no âmbito da indústria calçadista, 56,6 mil deles só em maio. “Podemos 
dizer que boa parte desses 60 mil acordos salvaram milhares de empregos que seriam perdidos na 
indústria calçadista”, acrescenta. Para Ferreira, uma possível recuperação só poderá ser sentida a par-
tir de julho, com o avanço da vacinação em massa e a normalização das atividades do comércio físico 
de calçados em grandes centros de consumo. “Devemos encerrar o ano com crescimento de 12% na 
produção de calçados, o que deve ter impacto positivo no emprego”, conclui o executivo. 

Criado no ano passado, o BEm permite que empresas reduzam jornada ou suspendam contra-
tos de trabalho, sendo que o Governo Federal paga complemento salarial para o trabalhador durante 
o período do acordo, gerando fôlego para a empresa e evitando demissões. 

ABINOTÍCIAS

http://www.boxprint.com.br
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Um grupo de calçadistas liderado pela Abicalçados participou, no último dia 7 de junho, de um 
encontro com o titular da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 
(Sepec), Carlos da Costa, e com o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura  da pasta 
Gustavo Ene. No encontro, os calçadistas ressaltaram a competitividade da indústria do “portão 
para dentro” da fábrica, destacando que a produtividade do setor brasileiro é das uma melhores 
do mundo, mesmo diante dos competidores asiáticos. Outra pauta foi a abertura comercial, que 
segundo os calçadistas não pode ocorrer sem uma concomitante redução dos custos produ-
tivos, sob risco de uma competição desleal com fabricantes asiáticos. O encontro ocorreu no 
Centro de Desenvolvimento da Vulcabrás, em Parobé/RS. 

Na oportunidade, o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, frisou a im-
portância da redução proporcional e concomitante do Custo Brasil para uma possível abertura 
comercial. “Não somos contra o livre mercado, pelo contrário. A questão é que uma abertura 
irrestrita, nesse momento em que ainda enfrentamos elevados custos de produção no compa-
rativo com os nossos principais concorrentes mundiais, especialmente os asiáticos, seria um 
desastre. Não teríamos como competir com equidade diante de uma avalanche de importa-
ções”, disse, ressaltando que uma abertura comercial abrupta geraria uma onda de demissões 
na atividade, já combalida pela crise provocada pela Covid-19.

O secretário Carlos da Costa, por sua vez, destacou que o Governo Federal está ciente 
do fato e que não existe possibilidade de abertura comercial sem redução dos custos produ-
tivos. “Existe uma evolução, reduzimos parte do Custo Brasil. Sabemos que existe muito a ser 
feito e também podemos assegurar que não haverá abertura sem essa redução proporcional”, 
comentou. 

Após a reunião, o CEO da Vulcabrás, Pedro Bartelle, apresentou a estrutura do centro de 
desenvolvimento da empresa para o secretário e sua equipe. “A percepção foi muito positiva. 
O nosso objetivo foi demonstrar para o secretário que a indústria calçadista é competitiva do 
portão para dentro, com muita tecnologia de ponta. O problema é produzir no Brasil, diante dos 
enormes custos tributários e problemas logísticos”, concluiu Ferreira. 

ABICALÇADOS PARTICIPA DE ENCONTRO COM SEPEC
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A indústria calçadista brasileira se mostra preocupada com a ideia, ventilada por parte da equipe econô-
mica do Governo Federal, de realizar uma abertura comercial irrestrita para produtos estrangeiros, com 
a redução da tarifa de importação, a chamada TEC (tarifa aplicada para produtos de fora do Mercosul). 
Nesta toada,  já está em processo de consulta pública acordos comerciais entre o Mercosul, Vietnã e In-
donésia, alguns dos principais concorrentes do setor calçadista em nível mundial. Levantamento recente 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que, caso o acordo seja efetivado, o principal setor 
prejudicado seria justamente o setor calçadista brasileiro, que com a concorrência desleal diante dos 
dois produtores asiáticos perderia mais de 6% do seu PIB. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, conta que o assunto foi levado algu-
mas vezes para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que reiterou o posicionamento de que a abertura 
comercial só seria realizada com a redução proporcional do Custo Brasil. “Porém, existe um processo de 
Consulta Pública para a realização de um acordo comercial entre o Mercosul, Vietnã e Indonésia, sem a 
prometida redução mais efetiva dos custos de produção. É uma comunicação dúbia, que deixa a indús-
tria nacional insegura”, frisa Ferreira. 

No mais recente encontro entre a Coalizão Indústria, grupo formado por 15 associações repre-
sentativas de importantes segmentos da indústria brasileira, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
e o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, o assunto foi 
novamente abordado. “Na oportunidade, o ministro reiterou a preocupação com o impacto da abertura 
comercial imediata na indústria, ressaltando que a abertura é uma vontade do Governo, pela sua orien-
tação liberal, mas que só será realizada mediante redução proporcional do Custo Brasil. Mas sabemos 
que existe uma pressão interna que não pensa dessa maneira, e é essa pressão que nos preocupa”, conta 
Ferreira, presente no evento. 

Concorrência desleal
O levantamento da CNI aponta, ainda, que os alvos da tentativa de realização de acordo comercial, 
Vietnã e Indonésia, não possuem preocupações trabalhistas, tendo ratificado apenas 13% e 11% das con-
venções trabalhistas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), respectivamente. O Brasil ratificou 
52% das convenções de proteção ao trabalho. Além disso, a diferença no salário mínimo pago aos tra-
balhadores também é gritante. No Brasil é US$ 326, no Vietnã US$ 40 e na Indonésia US$ 147. “Existe 
possibilidade de concorrer de forma equânime com esses países? O baixo nível de ratificações de pa-
drões internacionais do trabalho confere a esses países uma significativa vantagem competitiva. Somos 
favoráveis à abertura comercial, mas ela deve ser realizada com a redução do nosso absurdamente 
elevado custo produtivo e com respeito de TODOS os países às normas trabalhistas e às diretrizes da 
concorrência leal”, avalia Ferreira, ressaltando que uma abertura comercial imediata geraria um proble-
ma não somente econômico, mas social para o Brasil. “Seriam ceifados milhares de empregos, porque 
simplesmente não teríamos como competir com o produto importado, especialmente dos países asiá-
ticos”, alerta o executivo. 

Atualmente, Vietnã  e Indonésia ocupam, respectivamente, a segunda e terceira posições entre 
os exportadores mundiais de calçados, atrás apenas da China. No ano passado, o Vietnã exportou 1,2 
bilhão de pares de calçados, ao passo que a Indonésia embarcou mais de 430 milhões de pares. A 
exportação brasileira foi de pouco mais de 93 milhões de pares. “Desde a década de 1990 perdemos 
espaço no mercado externo, passando de quarto maior exportador para 15º no ranking”, diz Ferreira.  

Antidumping
Atualmente, existe um processo para renovação do antidumping contra o calçado chinês - existente 
desde 2010 e que prevê sobretaxa de US$ 10,47 por par importado da China - , bem como a ampliação 
para produtos vindos do Vietnã e Indonésia, justamente em função da concorrência desleal. 

O CUSTO QUE NÃO PERMITE A ABERTURA COMERCIAL 
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Empresas que se reinventaram, transformaram suas estratégias e mergulharam em um universo 
de novas possibilidades foram as grandes vencedoras da 21ª edição do Prêmio Primus Inter Pares 
Assintecal. A cerimônia on-line da premiação que reconheceu iniciativas de empresas do setor cou-
reiro-calçadista foi realizada no último dia 1º de junho. 

O Prêmio Primus foi apresentado por Marnei Carminatti, designer e consultor da Associa-
ção Brasileira das Empresas de Componentes para Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal) e do 
Inspiramais, em parceria com Camila Cruz, gestora de projetos da Fenac. O tema desta edição foi a 
transformação digital. Eles apresentaram os vencedores das cinco categorias: Design, Exportação, 
Inovação Tecnológica-Covestro, Mulheres Empreendedoras-Braskem e Sustentabilidade.  “Nós sem-
pre acreditamos na força da mudança e na capacidade de reinvenção a partir de grandes desafios. 
Hoje, na indústria, não é diferente. Premiamos empresas e profissionais que estão trazendo lições 
importantes para o nosso mercado. Que estão se reinventando, encontrando novos formatos, novos 
jeitos de se comunicar.  Que estão criando outros canais de venda, ampliando horizontes”, destacou 
o presidente da Assintecal, Gerson Berwanger.

PRÊMIO PRIMUS INTER PARES RECONHECE 
IDEIAS INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS DE 
EMPRESAS E PROFISSIONAIS

ABINOTÍCIAS

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%

CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES:

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

Categoria Design (MPE): 
Top Shoes 
Categoria Design (Médio/Grande Porte): 
Killing Tintas e Adesivos 

Categoria Exportação (Médio/Grande Porte): 
Pollibox Ecoadesivos 

Categoria Inovação Tecnológica-Covestro (MPE): 
Tricota 

Categoria Inovação Tecnológica-Covestro (Médio/Grande Porte): 
TNS Nano 

Categoria Mulheres Empreendedoras-Braskem: 
Ana Cláudia Grehs Trein 

Categoria Sustentabilidade (MPE): 
Camaleoa Indústria Têxtil
Categoria Sustentabilidade (Médio/Grande Porte): 
Magma 
Confira os cases no site www.assintecal.org.br. 

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados

http://www.assintecal.com.br
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Quem é associado do Brazilian Footwear já conhece as inúmeras oportunidades para o setor no 
mercado internacional. Em 2021, aos poucos, vão sendo retomados os eventos físicos, que agora 
aparecem híbridos com os digitais que, sim, vieram para ficar. Abaixo, você confere o calendário 
de eventos para o segundo semestre do ano. Para mais informações e inscrições, envie e-mail para 
international@abicalcados.com.br. 

EDITAL DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL
Quando? Junho a novembro, com inscrições abertas até 09/07.
Oportunidade?  Ative o consumidor final de seu parceiro internacional de e-commerce, divulgando 
e fidelizando sua marca. Investimento de 50% do valor total da ação desejada.

BRAZILIANFOOTWEAR.COM 
Quando? O ano todo.
Oportunidade?  Sem custo algum para associados, junte-se a mais de 180 marcas brasileiras e co-
necte-se com compradores internacionais em busca de calçados made in Brazil.

BRAZILIANFOOTWEAR.COM BY JOOR
Quando? 6 meses, a partir de agosto.
Oportunidade? Faça negócios on-line por meio da principal plataforma digital B2B do mundo, a 
Joor, que atualmente conta com mais de 200 mil varejistas de 144 países cadastrados. 
Investimento: US$ 1.500 (US$ 250 por mês!) para associados Brazilian Footwear; de US$ 1.000 
(US$ 166,66 por mês!) para associados Brazilian Footwear + Abicalçados; e US$ 800 (US$ 133,33 
por mês!) para marcas já participantes da ação. 

RODADAS DE NEGÓCIOS ON-LINE AMÉRICA LATINA
Quando? Agosto e Novembro.
Oportunidade? Faça negócios por meio de reuniões digitais agendadas com compradores da Co-
lômbia, Peru, Equador, Chile e Bolívia, escolhendo três países dos listados.
Investimento: US$ 720 para associados Brazilian Footwear e US$ 480 para associados Brazilian 
Footwear + Abicalçados.

BRAZILIAN FOOTWEAR DIVULGA CALENDÁRIO DE 
AÇÕES DO SEGUNDO SEMESTRE

BRAZILIAN FOOTWEAR
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RODADAS DE NEGÓCIOS ON-LINE FRANÇA
Quando? Outubro de 2021.
Oportunidade? Faça negócios com compradores do terceiro principal destino do calçado brasileiro 
no exterior, que aumentou suas importações em mais de 20% entre janeiro e maio. As reuniões são 
agendadas a partir do cruzamento de sua oferta com a demanda de compradores franceses. 
Investimento:  EUR 750 para associados Brazilian Footwear e EUR 500 para associados Brazilian 
Footwear + Abicalçados.

RODADAS DE NEGÓCIOS ON-LINE ORIENTE MÉDIO
Quando? 23 de agosto a 3 de setembro, com inscrições abertas até 09/07.
Oportunidade? Negocie com compradores dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, 
Bahrein e Omã. As reuniões são personalizadas para sua marca, cruzando com a demanda dos 
compradores.
Investimento: US$ 750 para associados Brazilian Footwear e US$ 500 para associados Brazilian 
Footwear + Abicalçados.

PROJETO BRASIL FASHION NOW 
Quando? 6 meses, a partir de setembro.
Oportunidade? Destaque sua marca unindo esforços digitais e um grupo de representantes inter-
nacionais baseados nos Estados Unidos e Reino Unido. 
Investimento: US$ 2.400 para associados Brazilian Footwear e US$ 1.600 para associados Brazilian 
Footwear + Abicalçados. 

PLAYTIME (NOVA IORQUE, PARIS E XANGAI)
Quando? Entre julho e agosto.
Oportunidade? Com foco no segmento infantil, a Playtime faz a curadoria de marcas e qualifica 
compradores para garantir o melhor ambiente de negócios. 
Investimento: US$ 3.675 associados Brazilian Footwear e US$ 2.450 associados Brazilian Footwear 
+ Abicalçados (valores baseados no evento de Nova Iorque). 

PLAYTIME MARKETPLACE 
Quando? O ano todo.
Oportunidade? Tenha contato com compradores do segmento infantil de todo o mundo por meio 
da rede qualificada da Playtime e faça negócios de forma totalmente digital utilizando as ferramen-
tas de gestão da plataforma.
Investimento: EUR 900 para associados Brazilian Footwear e EUR 600 para associados Brazilian 
Footwear + Abicalçados.

SOURCING AT MAGIC
Quando? Físico entre 8 e 11 de agosto e digital entre 01 de agosto e 01 de outubro.
Oportunidade? Conecte-se com compradores da América do Norte e Central com foco em  private 
label e desenvolvimento de produtos. Além do formato físico e digital, é possível participar do even-
to de forma híbrida, enviando amostras que ficarão expostas na feira enquanto você é conectado 
ao vivo sempre que houver interesse de potenciais compradores. 
Investimento: Físico US$ 4.425 para associados Brazilian Footwear e US$ 2.950 para associados 
Brazilian Footwear + Abicalçados. Digital: US$ 1.496,25 para associados Brazilian Footwear e US$ 
997,50 para associados Brazilian Footwear + Abicalçados. Híbrido US$ 2.621,25 para associados 
Brazilian Footwear e US$ 1.747,50 para associados Brazilian Footwear + Abicalçados.

MICAM MILANO
Evento físico para expositores com representantes na Europa
Quando? Entre 19 e 21 de setembro.
Oportunidade? Uma das maiores feiras do setor é a oportunidade ideal para posicionar e vender 
sua marca no mercado internacional, fidelizando ou abrindo novos mercados em todo o mundo, 
especialmente na Europa.
Investimento: a partir de EUR 181,20/m2 para associados Brazilian Footwear e a partir EUR 120,80/
m2 para associados Brazilian Footwear + Abicalçados.

BRAZILIAN FOOTWEAR

EVENTO FÍSICO

EVENTO FÍSICO

EVENTO FÍSICO + DIGITAL 
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 MICAM MILANO DIGITAL
Quando? Data a confirmar.
Oportunidade? A maior feira do mundo a poucos cliques de distância e com mais de 40 mil com-
pradores cadastrados. 
Investimento: EUR 1.400 para associados Brazilian Footwear e EUR 900 EUR para associados 
Brazilian Footwear + Abicalçados. 

MAGIC LAS VEGAS
Quando? Entre 9 e 11 de agosto.
Oportunidade? Faça negócios com compradores americanos por meio de um evento de moda 
completo, que contempla não só marcas de calçados, mas também de vestuário e acessórios e por 
isso atrai um maior número de visitantes. 
Investimento: US$ 4.496,20 para associados Brazilian Footwear e US$ 2.997,50 para associados 
Brazilian Footwear + Abicalçados. 

MAGIC NOVA IORQUE
Quando? Entre 19 e 21 de setembro.
Oportunidade? Apresente sua coleção para compradores da Costa Leste dos Estados Unidos e 
conte com o fluxo de visitantes qualificado e em busca das últimas tendências durante a Semana 
de Moda de NY. A feira contempla expositores de diversos segmentos da moda, abrindo leque de 
oportunidades para os expositores.
Investimento: US$ 4.721,25 para associados Brazilian Footwear e US$ 3.147,50 para associados Bra-
zilian Footwear + Abicalçados. 

ATLANTA SHOE MARKET 
Quando? Entre 14 e 16 de agosto.
Oportunidade? Feira regional dos Estados Unidos que vem ganhando reconhecimento nacional 
por se tratar de um evento robusto para todo o segmento de calçados no mercado norte-america-
no, englobando não somente marcas contemporâneas, mas também de segurança, conforto, luxo, 
western, entre outros. 
Investimento: US$ 4.496,20 para associados Brazilian Footwear e US$ 2.997,50 para associados 
Brazilian Footwear + Abicalçados. 

EXPO RIVA SCHUH
Quando? Janeiro de 2022.
Oportunidade? O evento reconhecido mundialmente pela venda de grandes volumes e encontro 
com distribuidores está de volta em seu formato físico.
Investimento: EUR 99,75/m2 para associados Brazilian Footwear e EUR 66,50/m2 para associados 
Brazilian Footwear + Abicalçados.

IT´S TIME TO BRAZILIAN FOOTWEAR
Quando? Data a confirmar.
Oportunidade? Tenha seus produtos divulgados nas redes sociais internacionais do Brazilian 
Footwear de forma gratuita (apenas para associados Brazilian Footwear).

2ª EDIÇÃO VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR
Quando? Data a confirmar.
Oportunidade?  É hora de falar de Inverno 2022 na Vogue Brazilian Footwear, que tem grande pe-
netração no mercado mundial do setor. 
Investimento:  R$ 3.000 para associados Brazilian Footwear, R$ 2.000 para associados Brazilian 
Footwear + Abicalçados e R$ 1.500 para associados Brazilian Footwear + Abicalçados que partici-
param de ações em 2021.

BRAZILIAN FOOTWEAR

EVENTO FÍSICO

EVENTO FÍSICO

EVENTO FÍSICO

EVENTO FÍSICO

AÇÃO DE IMAGEM

AÇÃO DE IMAGEM
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FEIRA DIGITAL ITALIANA GERA 
US$ 1,5 MI PARA MARCAS BRASILEIRAS
A Micam Milano Digital Show, feira italiana que aconteceu entre 8 de março e 8 de maio, foi um suces-
so para as 17 marcas calçadistas brasileiras participantes. Conforme relatório da Abicalçados, foram 
gerados mais de US$ 1,5 milhão em negócios, somando os realizados e alinhavados no evento, quase 
três vezes mais do que na Micam Digital passada. A participação verde-amarela se deu com o apoio 
do Brazilian Footwear, programa de fomento à exportação de calçados mantido pela Abicalçados em 
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que foram mais de 
64 mil pares de calçados comercializados durante o evento, com destaque para compras feitas por 
grandes importadores dos Estados Unidos, França, Itália, Rússia, Inglaterra, Alemanha, Colômbia, 
entre outros. “No total, foram gerados contatos com mais de 30 países, uma procura mais efetiva e 
superior à registrada no evento anterior”, avalia Paola, ressaltando que tanto os consumidores quan-
to as marcas estão utilizando cada vez mais as plataformas digitais para efetivar negociações. “Os 
eventos físicos foram prejudicados no período mais crítico da pandemia e com isso proliferaram os 
digitais. Existem vantagens de otimização de tempo e custos logísticos que vêm atraindo cada vez 
mais empresas para essa modalidade de negócios”, explica a analista, ressaltando que o Brazilian 
Footwear apoiará diversas ações do tipo ao longo de 2021.

O gerente de Exportação da Andacco, Leandro Oliveira, destaca que a experiência da mar-
ca foi considerada um sucesso comercial. “Diante da impossibilidade de termos feiras presenciais, 
eventos digitais são ferramentas para podermos estar em contato com os clientes em tempos de 
isolamento social”, avalia, ressaltando que os negócios foram realizados com clientes dos Estados 
Unidos, Rússia, Itália e Índia, todos importantes players do mercado internacional de calçados. 

Também satisfeito com a participação, o gestor comercial da Ferrucci, Leonardo Lachtermacher, 
ressalta a abertura de novos e importantes clientes durante o evento. “Pedidos ficaram engatilhados e já 
estão chegando na fábrica”, comemora. Segundo ele, outro fato relevante foi a alta procura por produ-
tos de marca própria. “Os clientes buscavam nossa marca”, acrescenta o gestor. 

Participaram do evento com o apoio do Brazilian Footwear as marcas Pampili, Opananken, 
Pegada, West Coast, Cravo&Canela, Andacco, Dumond, Capodarte, Malu Super Comfort, Vizzano, 
Modare Ultraconforto, Activitta, Ghetz, Ferrucci, La Femme, Plugt e Marrie Josefine.

Retomada
O setor calçadista, que viu suas exportações encolherem 18,6% em 2020 (para 93,8 milhões de pa-
res), em virtude da pandemia do novo coronavírus, espera uma retomada gradual ao longo de 2021. 
A expectativa é de um crescimento médio de 13%.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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EXPORTAÇÕES SEGUEM 
EM RECUPERAÇÃO
Mesmo diante de uma base comparativa fraca, o setor calçadista está comemorando a recu-
peração gradual das suas exportações. Entre janeiro e maio, conforme dados elaborados pela 
Abicalçados, foram embarcados 49,3 milhões de pares, que geraram US$ 323,57 milhões, altas 
de 24,7% em volume e de 9,8% em receita no comparativo com igual período do ano passado. 
Somente em maio, foram embarcados 8,77 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 65,2 
milhões, expressivos incrementos de 223% em volume e de 172,8% em receita no comparativo 
com maio de 2020. Além disso, foi a terceira alta consecutiva, mesmo em relação aos respecti-
vos meses de 2019. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que os embarques se-
guem em recuperação e que o setor deve fechar 2021 com exportações 13% superiores a 2020. 
“Nos próximos meses, a base de comparação não será tão fraca como a dos primeiros cinco 
meses, por isso cresceremos menos”, explica o dirigente. Segundo ele, diante do avanço da va-
cinação contra Covid-19 e a normalização do comércio mundial, a expectativa é de recuperação 
de parte “do estrago” de 2020, quando os embarques caíram 18,6%. “Mesmo com essa recupe-
ração, não recuperaremos as perdas do ano passado”, acrescenta.

Nos primeiros cinco meses de 2021, o principal destino do calçado brasileiro foi os Esta-
dos Unidos, para onde foram embarcados 5,38 milhões de pares por US$ 70,1 milhões, altas de 
41,2% em volume e de 21,6% em receita no comparativo com igual ínterim de 2020. 

O segundo destino do período foi a Argentina, para onde foram embarcados 4,15 milhões, 
que geraram US$ 38,48 milhões, incrementos de 44% e 30,6%, respectivamente, ante mesmo 
intervalo do ano passado. 

O terceiro destino dos cinco primeiros meses do ano foi a França. No período, os france-
ses importaram 3,1 milhões de pares, pelos quais pagaram US$ 23,46 milhões, altas de 16,7% e 
20,5%, respectivamente, diante do mesmo período de 2020.
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EXPORTAÇÕES PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros estados do ranking e o total do período 

JAN - MAI 2020: US$ 294,80 milhões JAN - MAI 2021: US$ 323,57 milhões VARIAÇÃO:  9,8%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - MAI 2020: US$ 126,30 milhões 
JAN - MAI 2021: US$ 136,75 milhões

VARIAÇÃO:  8,3%

JAN - MAI 2020: US$ 77,85 milhões 
JAN - MAI 2021: US$ 82,06 milhões 

VARIAÇÃO:  5,4%

JAN - MAI 2020: US$ 30,43 milhões 
JAN - MAI 2021: US$ 35,97 milhões 

VARIAÇÃO:  18,2%

TOTAL

JAN - MAI 2020: US$ 138,36 milhões JAN - MAI 2021: US$ 136,00 milhões VARIAÇÃO: -1,7%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - MAI 2020: US$ 78,82 milhões 
JAN - MAI 2021: US$ 76,42 milhões 

VARIAÇÃO:  -3,0%

JAN - MAI 2020: US$ 23,03 milhões 
JAN - MAI 2021: US$ 22,85 milhões 

VARIAÇÃO:  -0,8%

JAN - MAI 2020: US$ 18,08 milhões 
JAN - MAI 2021: US$ 16,86 milhões 

VARIAÇÃO:  -6,8%

Importações asiáticas crescem mais de 70%
Respondendo por 83% do total importado em calçados no período, as importações de calçados 
do Vietnã, Indonésia e China aumentaram mais de 70% em maio. No geral, o mês cinco regis-
trou a entrada de 1,88 milhão de pares, pelos quais foram pagos US$ 28 milhões, altas tanto 
em volume (+58,1%) quanto em receita (+86%) ante o mês correspondente de 2020. Somente 
do Vietnã, principal origem, foram importados 775 mil pares, pelos quais foram pagos US$ 15,5 
milhões, altas tanto em volume (+51,7%) quanto em receita (+79%) ante maio do ano passado. 
A Indonésia foi a segunda origem de maio, tendo embarcado para o Brasil 249 mil pares por 
US$ 4,97 milhões, incrementos tanto em pares (+50,8%) quanto em dólares (+91%) ante maio 
de 2020. A terceira origem do mês foi a China, de onde foram importados 551 mil pares por US$ 
2,74 milhões, altas em volume (+33,1%) e receita (+45%) ante o mês cinco do ano passado. 

Em partes - cabedais, palmilhas, solas, saltos etc - as importações dos cinco meses so-
maram US$ 10 milhões, 7,2% mais do que no ano passado. As principais origens foram Paraguai, 
China e Vietnã. 
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