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Com uma história rica, a indústria brasileira de calçados foi marcada por muitas mudanças ao longo do 
tempo. As primeiras construções, que datam de meados do século XIX, eram basicamente de coturnos 
para fins militares, especialmente diante da Guerra do Paraguai. Devido à alta da pecuária, existia muito 
couro no mercado, o que tornou fácil a construção desse tipo de calçado. Eram calçados simples, mas 
funcionais e que contemplavam as necessidades da época. Isso é design. 

Atividade responsável pelo planejamento, criação e desenvolvimento de produtos e serviços, o de-
sign é um processo que busca soluções criativas e inovadoras para atender as necessidades das pessoas. 
É, basicamente, uma demanda do próprio mercado que move a produção, unindo a questão estética à 
funcionalidade do produto.  

Apoiado na criatividade dos nossos profissionais e também na excelência da cadeia produtiva na-
cional, uma das mais completas do mundo e que oferece desde os insumos até o produto final, o design 
brasileiro de calçados vem ganhando destaque no mercado doméstico e internacional. São produtos de 
diversos segmentos que representam a cultura brasileira, levando nosso DNA além-fronteiras — seja por 
meio de novas tecnologias, matérias-primas diferenciadas, atemporalidade de coleções ou mesmo pela 
criatividade inerente ao brasileiro. 

Alinhadas com as necessidades dos consumidores, as criações  traduzem nossa história e nosso 
modo de vida, disponibilizando ao mercado coleções diferenciadas, alinhadas às tendências de moda e 
consumo globais. Produtos que prezam pelo conforto, customização e por práticas sustentáveis. 

No Abinforma de agosto, trazemos o macrotema do Design para o centro do debate, apontando 
cases relevantes no setor calçadista, que podem servir de inspiração para a criação de produtos conecta-
dos com as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. 

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

A prorrogação da desoneração da folha de pagamen-
to para o setor coureiro-calçadista até 31 de dezembro 
de 2022 foi aprovada na Comissão de Finanças e Tri-
butação. O projeto de lei 2.911/2020 é de autoria do 
deputado federal Lucas Redecker (PSDB). Redecker 
destacou que para manter a desoneração da folha por 
mais um ano não será tirada receita do governo, nem 
de outra fonte, porque a isenção já existe. O presiden-
te executivo da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, considera a 
medida um alívio para o setor. “Será essencial para a 
consolidação da recuperação do setor, que viu sua pro-
dução despencar mais de 18% no ano passado e que 
somente agora experimenta uma retomada gradual. 
Esse passo traz alívio e tranquilidade”, destaca.

Embora cerca de 20% de suas exportações tenham 
como destino países da União Europeia (UE), o setor 
calçadista não espera que o plano do bloco de ta-
xação de carbono sobre produtos importados tenha 
impacto sobre as vendas para a região. A UE lançou 
nesta quarta-feira (14) um abrangente plano para 
combater as mudanças climáticas descarbonizar sua 
economia, um conjunto de medidas que inclui a ta-
xação de carbono sobre produtos importados. A ta-
xação de carbono sobre importados visa proteger a 
indústria da região de concorrentes estrangeiros que 
não estejam submetidos aos mesmos padrões am-
bientais. “A medida, inicialmente, não nos impacta. 
Vão começar com setores de produtos homogêne-
os e onde há risco de vazamento de carbono”, diz a 
associação que representa o setor, Abicalçados, por 
meio de sua equipe de comunicação.

Depois de experimentar um ano de queda em fun-
ção dos impactos da pandemia da Covid-19, o setor 
calçadista brasileiro indica uma sensível recupera-
ção nos embarques de calçados no primeiro se-
mestre de 2021. Conforme dados elaborados pela 
Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), as exportações de calçados soma-
ram US$ 389 milhões no primeiro semestre, gera-
das pela comercialização de 57 milhões de pares. 
As altas são de 17,7% em receita e de 32,3% em volu-
me no comparativo com a base deprimida de 2020, 
no mesmo período do ano passado, quando o mun-
do conheceu a pandemia do novo coronavírus. Já 
no comparativo com o período pré-pandêmico, no 
primeiro semestre de 2019, ocorreram quedas de 
19% em receita e de 0,3% em volume.

Jornal do Comércio | Porto Alegre
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Depois de experimentar um 
ano de queda em função dos im-
pactos da pandemia da Covid-19, 
o setor calçadista brasileiro indi-
ca uma sensível recuperação nos 
embarques de calçados no pri-
meiro semestre de 2021.

Conforme dados elaborados 
pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos), as exportações de calçados 
somaram US$ 389 milhões no 
primeiro semestre, geradas pela 
comercialização de 57 milhões 
de pares.

As altas são de 17,7% em re-
ceita e de 32,3% em volume no 
comparativo com a base depri-
mida de 2020, no mesmo perío-
do do ano passado, quando o 
mundo conheceu a pandemia do 
novo coronavírus. Já no compa-
rativo com o período pré-pandê-
mico, no primeiro semestre de 
2019, ocorreram quedas de 19% 
em receita e de 0,3% em volume.

O valor menor gerado pelas 
exportações, explica a Abicalça-
dos, se dá em função do ajuste de 
preços para o mercado interna-
cional, já que com o dólar mais 
valorizado é possível conceder 
valores mais competitivos.

Segregando apenas o mês de 
junho, em 2021 foram embarca-
dos 7,78 milhões de pares, que 
geraram US$ 65,47 milhões, al-
tas de 116% em volume e de 84% 
em receita no comparativo com a 
base deprimida de junho passa-

Exportações de calçados 
atingem níveis de 2019
Rio Grande do Sul foi o principal exportador no primeiro semestre

Vendas externas somaram US$ 389 milhões entre janeiro e junho

LUIZA PRADO/JC

do. Já no comparativo com junho 
de 2019, já há avanço de 19,7% 
em pares e a queda é de 2,6% na 
receita gerada.

O presidente-executivo da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, 
destaca que, embora exista um 
indicativo de sensível recupe-
ração dos embarques, possivel-
mente o setor encerrará 2021 em 
níveis abaixo dos registrados na 
pré-pandemia, em 2019. “Esta-
mos crescendo sobre uma base 
historicamente fraca, que nos le-
vou a patamares de quase qua-
tro décadas atrás”, avalia o exe-
cutivo, lembrando que no ano 
passado as exportações caíram 
mais de 18%.

O principal exportador de 
calçados do primeiro semestre foi 
o Rio Grande do Sul. Das fábricas 
gaúchas, partiram 14 milhões de 
pares, pelos quais foram pagos 
US$ 166,8 milhões, incrementos 

de 33,8% em volume e de 14,3% 
em receita na relação com o pri-
meiro semestre do ano passado.

O segundo exportador do se-
mestre foi o Ceará, de onde parti-
ram 18 milhões de pares por US$ 
95,47 milhões, altas de 26,1% e 
de 16,5%, respectivamente, ante 
mesmo período de 2020.

No primeiro semestre, o prin-
cipal destino do calçado brasi-
leiro no exterior foi os Estados 
Unidos, para onde foram embar-
cados 6,36 milhões de pares que 
geraram US$ 88 milhões - incre-
mentos de 44,4% em volume e de 
30,8% em receita na relação com 
o primeiro semestre de 2020.

O segundo destino do semes-
tre foi a Argentina, para onde fo-
ram embarcados 5 milhões de 
pares que geraram US$ 48 mi-
lhões, incrementos de 59,3% e 
de 48,4%, respectivamente, ante 
mesmo período do ano passado.

Importações chinesas aumentaram 125% em junho
Assim como as exportações, 

as importações de calçados re-
gistraram incremento em junho. 
Terceiro mês consecutivo de alta 
ante 2020, o mês seis registrou a 
entrada de 1,3 milhão de pares, 
pelos quais foram pagos US$ 26,7 
milhões, altas e 23,2% e de 19,7% 
ante junho de 2020. No acumula-
do do semestre, as importações 
de calçados somaram 12 milhões 
de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 159,7 milhões, queda de 4,6% 
em volume e alta de 1% em recei-
ta em relação aos seis meses do 
ano passado.

As três principais origens do 
calçado importado pelo Brasil se-
guem sendo Vietnã, Indonésia e 

China. Conforme o relatório, no 
mês de junho, o Vietnã exportou 
para o Brasil 547,6 mil pares por 
US$ 12,64 milhões, queda de 10% 
em volume e alta de 9,1% em re-
ceita na relação com o mês cor-
respondente de 2020. A Indonésia 
embarcou 216 mil pares por US$ 
4,34 milhões, queda de 6,7% em 
volume e alta de 3,8% em receita 
em relação a junho do ano passa-
do. A China, por sua vez, registrou 
as maiores altas. No sexto mês do 
ano, foram importados 286 mil 
pares chineses por US$ 1,68 mi-
lhão, incremento de 125% em pa-
res e de 9% em receita no compa-
rativo com igual período de 2020.

No acumulado dos seis me-

ses, as importações dos países 
asiáticos registraram os seguintes 
números: Vietnã, 4,43 milhões de 
pares e US$ 89 milhões, quedas 
de 16,4% e 1,5%, respectivamen-
te; Indonésia, 1,5 milhão de pa-
res e US$ 27,2 milhões, quedas de 
8,6% e 0,1%, respectivamente; e 
China, 5 milhões de pares e US$ 
18,55 milhões, alta de 5,2% em vo-
lume e queda de 5,5% em receita 
ante 2020.

Em partes de calçados - cabe-
dais, palmilhas, solas, saltos etc - 
as importações do semestre soma-
ram US$ 12,5 milhões, alta de 18% 
em relação ao primeiro semestre 
de 2020. As principais origens fo-
ram Paraguai, Vietnã e China.

Rosa e Leon Kasinsky, fugidos da fome e da discriminação, saíram da
Rússia e foram para Buenos Aires; depois de alguns anos na capital
argentina, emigraram para São Paulo no final da década de 10 do sé-

culo passado. “Saíram de uma pequena aldeia da Rússia, onde haviam
nascido e crescido, fugindo da pobreza que regia a vida dos habitantes
(judeus em sua maioria) daquela região longínqua e esquecida”.

Conta-nos Maria Lúcia Doretto em “Kasinsky, um gênio movido a pai-
xão. A história do fundador da Cofap”: “Os três primeiros filhos vieram em
tempos muito difíceis. Simão, o primogênito, chegou em 1906, quando
Leon contava com 19 anos e Rosa, 18. Com quase 2 anos de alternância en-
tre cada um, nasceram Joana (1908) e Bernardo (1909)”.

Em São Paulo, em 1924, Leon e os filhos Simão e Bernardo abriram a loja
de autopeças Auto 3 Leões. O nome surgiu porque os fregueses, quando o
estabelecimento ainda não tinha placa na fachada, chamavam os filhos do
proprietário de Leon I e Leon II. Ao inaugurarem oficialmente a casa, bati-
zaram com o nome de 3 Leões.

Bernardo era “o braço direito de Leon. Apaixonou-se pelo negócio. Saía
da loja apenas para comer edormir. Para ele não havia domingos ou feriados.
Nenhum passeio ou diversão o atraía. Na memória prodigiosa guardava to-
dos os códigos, números, formatos e características das peças. Limpava-as,
lustrava-as, colocava-as em lugardedestaque, exibia-as como se fossem joias
preciosas e se encantava quando os fregueses delas se aproximavam”.

Joana,o para-raios da família
OfilhomaismoçodeLeoneRosa, Abrão, nasceuem 11 de julhode 1917. Irre-

quietoecriativo, quandomeninoAbrãosonhavaemcursarmedicina.Mas, com
o passar do tempo, acabou indo trabalhar na Auto 3 Leões junto com o irmão
Bernardo, jáque Simãoabrira suaprópria loja eopai se aposentara. A irmã, Joa-
na, asegundanahierarquiadosfilhosdeRosaeLeon, eraopara-raiosda família.

Quando o pai queria oferecer um coquetel, “combinava com Joana. Bas-
tava dizer o número de pessoas e sua importância que Joana sabia preparar
tudo”. Quando Bernardo tinha queixas do pai, procurava a irmã: ‘- Joana,
você que é a mais justa entre todos nós, acha certo o que fez o papai?’. Nos
momentos de crise entre Bernardo e Abrão, este ia ao encontro da irmã. E
Joana o acalmava: “É o Bernardo quemmanda na loja, certo? Pois então dei-
xa ele o dizer o que quiser e continue fazendo o que você acha que é certo”.

Os Kasinsky tinham tanto tino para os negócios e tamanho faro para
oportunidades de mercado, que “em 18 de abril de 1951 nascia aquela que,
sob o nomede Cofap - Companhia Fabricadora de Peças - viria a ser amaior
indústria de autopeças da América Latina, com sua fábrica de anéis figu-
rando entre as três maiores e melhores do mundo e a de amortecedores
entre as cinco mais importante do planeta. Entre os fundadores e maiores
acionistas figuravam os nomes de
Boris Bernardo Kasinsky e Abrão
Kasinsky”. (Fonte de pesquisa:
“Kasinsky, um gênio movido a
paixão. A história do fundador
da Cofap”, de Maria Lúcia Doret-
to – Ediouro Publicações/Geração
Editorial – São Paulo, 2006).

Se você procura alguém para
escrever a história da sua em-
presa, ou a biografia do funda-
dor, faça contato: pauloboano-
va1@gmail.com.

PARCERIAFEMICROE
ACCERTIFICAÇÃODIGITAL

A nova gestão da Federação das Associações das Micro e Pequenas Em-
presas e Empresas Individuais do Rio Grande do Sul - Femicro -, sob a presi-
dência do industrial Gilberto Consoni, assinou, em 29 de junho, o primeiro
convênio, que irá beneficiar seus as-
sociados em todoo Estado. Trata-se
de parceria com a empresa AC Cer-
tificação Digital, de Porto Alegre,
dirigida por Sidinei Gomes e Julia-
no Lima. O objetivo é dar impulso à
digitalização das empresas gaúchas
de menor porte, iniciando pela cer-
tificação digital a custos reduzidos.
O ato também teve a participação
do secretário da Femicro, Amilton
Machado, na sede da empresa AC.

Se você e seu irmão estão
brigando pelo poder na
empresa, siga o exemplo de
Abrão Kasinsky

Abrão Kasinsky (de bigode, bemàdireita)
comopresidente Getúlio Vargas - 1953.

ARQUIVO PESSOAL A.KASINSKY/EDIOURO

Convênio vai beneficiar pequenas e
microempresas.

SETOR CALÇADISTA QUER PRORROGAR A DESONERAÇÃO

ABICALÇADOS: TAXAÇÃO DE CARBONO 
PELA UE NÃO IMPACTA EXPORTAÇÕES DO SETOR

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS ATINGEM NÍVEIS DE 2019

08 DE JULHO DE 2021
JORNAL NH | ECONOMIA

14 DE JULHO DE 2021
VALOR ECONÔMICO |  GERAL  

12 DE JULHO DE 2021
 JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA | P. 9 
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ABI NA MÍDIA

As boas ideias muitas vezes surgem da dor. O nasci-
mento da marca de sandálias veganas Linus foi um 
exemplo disso. Em 2017, Isabela Chusid, 26, foi diag-
nosticada com frouxidão ligamentar, uma disfunção 
que aumenta o espaço entre os ossos e as articula-
ções, o que lhe causava dores nos pés e nos joelhos. 
Além de exercícios físicos específicos, o médico re-
comendou que ela migrasse dos chinelos e tênis ras-
teiros que faziam parte de seu estilo despojado para 
calçados que oferecessem maior sustentação do arco 
plantar (a curva da planta do pé). A busca em vão 
de Isabela por sapatos que aliassem conforto, design 
e sustentabilidade foi o pontapé inicial da Linus. [...]  
“A sustentabilidade já não é mais um diferencial, é 
condição de sobrevivência das empresas. Quem não 
estiver alinhado ao conceito vai perder espaço, e em 
um curto prazo”, defendeu o presidente-executivo 
da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) em um encontro do programa Origem 
Sustentável, uma certificação ecológica para as em-
presas calçadistas, realizado em maio. 

RIO E BRASÍLIA - Depois de um início de ano ven-
do o recrudescimento dos casos de Covid-19 e o 
fim do auxílio emergencial, o varejo registrou resul-
tados positivos entre abril e junho, graças aos dias 
das Mães e dos Namorados. Para este segundo se-
mestre, com o avanço da vacinação, a perspectiva 
é de melhora, ainda que a inflação possa corroer 
parte da poupança acumulada durante a pandemia.
O setor calçadista projeta alta de 14,3% na produ-
ção este ano frente a 2020, com um desempenho 
ainda melhor em 2022. Mas condiciona esse avanço 
à vacinação. - As perspectivas são boas, mas preci-
samos que a vacinação aconteça com toda a popu-
lação, para evitar as variantes - diz o presidente da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira. 

Após ensaiar ritmo de queda na reta final de junho, 
o preço do dólar voltou a patamares bem conheci-
dos em meio à pandemia. Em um intervalo de quase 
quatro semanas, o preço comercial da moeda ameri-
cana caiu para R$ 4,905, valor mais baixo em mais de 
um ano, ultrapassou novamente a barreira dos R$ 5 e 
voltou para valores acima dos R$ 5,20.A instabilidade 
política está entre os principais fatores que explicam a 
volatilidade do preço do dólar no país, segundo espe-
cialistas. Essa oscilação aumenta a incerteza em parte 
dos negócios no Estado na hora de compor preços, 
impactando tanto a exportação quanto a importação. 
Presidente-executivo da Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira 
afirma que o país não observa estabilidade no preço 
do dólar desde o fim de 2019. Com o início da pande-
mia, a oscilação na cotação da moeda ganhou força, 
segundo o dirigente. 

MARCA DE SANDÁLIAS VEGANAS CRESCE 700% NA PANDEMIA

CONSUMIDOR VOLTA ÀS COMPRAS, E VENDAS DO 
VAREJO SE RECUPERAM NO SEGUNDO TRIMESTRE

FORTE VAIVÉM NOS PREÇOS DO 
DÓLAR ATRAPALHA EMPRESÁRIOS

 22 DE JULHO DE 2021 
PORTAL UOL | GERAL  

28 DE JULHO DE 2021 
 O GLOBO | GERAL  

20 DE JULHO DE 2021 
 ZERO HORA | NOTÍCIAS | P. 5 
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ESPECIAL

CALÇADISTAS FORA DA CAIXA 

Muitas vezes confundido apenas com estética, o Design abrange, sobretudo, funcionalidade. Além 
de trazer beleza, o produto precisa ser útil, transformar e facilitar a vida das pessoas. Com a missão 
de proteger e embelezar os pés, o design de calçados vem evoluindo de acordo com as necessida-
des do mercado. No Brasil, que possui a quarta principal indústria de calçados do planeta, a maior 
fora da Ásia, não é diferente. Favorecidos pelas facilidades de contar com uma cadeia produtiva 
completa e qualificada, produtores de calçados verde-amarelos são destaque no mundo quanto ao 
design e a moda autoral.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o design nacional de 
calçados é reconhecido internacionalmente. “O Brasil é um país privilegiado, pela criatividade do seu 
povo, pela alegria das cores e, no caso do calçado, por ter uma das cadeias produtivas mais comple-
tas e qualificadas do mundo. Aqui, encontramos desde a matéria-prima qualificada até o maquinário 
tecnológico necessários para a construção de produtos diferenciados”, avalia o executivo. 



7

AGOSTO 2021

ESPECIAL

CIAO MAO

O design está em todos os nichos da produção brasileira de 
calçados. Um dos cases positivos e reconhecidos tanto no Bra-
sil quanto além-fronteiras é o da Ciao Mao. Fundada em 2007 
pela designer Priscila Callegari, a marca paulistana nasceu da 
inquietação de sua fundadora. Designer de formação, Priscila já 
havia trabalhado em diversas áreas do Design (design gráfico, 
comunicação visual, arquitetura promocional e criação publici-
tária). “Diferente da história da maioria dos criadores e marcas 
de empresas de calçados no Brasil, eu não nasci dentro de uma 
caixa de sapato e nem tenho formação acadêmica em moda. 
Apenas sempre me interessei por sapatos e como designer os 
enxergava como um objeto de design”, conta, ressaltando que 
sempre admirou modelos e marcas que, mesmo sendo criados há muitos anos, continuavam perti-
nentes por gerações. 

Em 2005, quando começou a pensar na criação da Ciao Mao, Priscila lembra que não en-
tendia na época o porquê do Brasil, sendo um polo industrial para marcas importantes de calçados 
do mundo, sempre buscava inspiração criativa em modelos europeus e norte-americanos. “Para 
entender essas e outras questões, fui estudar sapatos. Descobri o quão complexa era essa indústria. 
Centenas de processos, com grande impacto ambiental e social, muita energia despendida para a 
produção de um único par que, pelos preceitos da moda na época, iria durar apenas uma ou duas 
coleções”, conta. Foi a partir dessa necessidade, desse gap do mercado, que a designer criou o seu 
próprio negócio. 

Atualmente com quatro pessoas para trabalhar no desenvolvimento e criação de calçados 
customizáveis e atemporais, a Ciao Mao conta com uma loja própria, e-commerce nacional e in-
ternacional e atacado para multimarcas. Para a criação, Priscila destaca que a equipe formou um 
“observatório de sinais”. “Analisamos ‘o espírito do tempo’, a performance dos nossos modelos, os 
comentários e desejos de nossos clientes, os novos materiais existentes no mercado, os materiais 
que sobraram de produções anteriores etc. Tudo tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não há 
por que produzir”, comenta. 

Priscila destaca que, para a produção, a empresa conta com parceiros estratégicos e que 
estão em sinergia com o propósito da marca. Mesmo não trabalhando com grandes volumes — a 
empresa produz cerca de 400 pares mensais —, Priscila conta que os parceiros sempre foram “se-
duzidos” pelo projeto de produzir calçados diferenciados, com fôrmas que podem ser utilizadas 
para vários modelos, por serem customizáveis, e com sobras e materiais reaproveitáveis. Ou seja, 
calçados exclusivos e para um nicho específico, sem a pressão por grandes volumes. “Sempre sa-

lientamos que o mais importante seria produzir um 
produto de alta qualidade, com as melhores maté-
rias-primas disponíveis no mercado e que o proces-
so produtivo seria o mais justo possível, para o meio 
ambiente, para a indústria, para a mão de obra en-
volvida e para o consumidor final”, comenta. Maté-
rias-primas que são responsáveis por grande parte 
do sucesso da empresa. “Como a atemporalidade 
é uma das nossas bandeiras, a qualidade, a durabi-
lidade e o conforto são fundamentais. Procuramos 
trabalhar com materiais que melhor se adequem a 
cada modelo e damos preferência para fornecedo-
res nacionais responsáveis, social e ambientalmen-
te”, explica, acrescentando que na grande maioria 
dos modelos são utilizados couro mestiço e vacum, 
tecidos ecológicos e borracha reciclada. 
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ESPECIAL

MATUSCHKA MIA

Criada em 2016, a partir da identificação de um gap no mercado de calçados, unindo quali-
dade, conforto e moda, com muitas estampas e cores para as pequenas, a Matuschka Mia, de 
São Paulo/SP, é outro sucesso verde-amarelo quando o assunto é design. Uma das sócias da 
empresa, Gabriela Matuschka, usou sua experiência como estilista de grandes marcas femi-
ninas e sua visão de mercado para unir beleza com conforto e qualidade, dois atributos do 
mercado infantil de calçados. Produzindo calçados com design para crianças, mas pensados 
para todos, a empresa apostou na moda adulta do animal print com matérias-primas nobres, 
do couro ao tecido, para atrair não somente o público de  1 a 10 anos, mas suas mamães. 

Sócio da empresa, Rafael Matuschka uniu à expertise 
da irmã sua formação em Administração de Empresas e o 
negócio decolou. Desde 2016, segundo ele, a empresa vem 
dobrando seu tamanho a cada ano. Inclusive em 2020, en-
quanto muitas empresas sofreram por conta da pandemia, 
a marca cresceu mais de 100%. Além do design diferencia-
do, estratégias que apostam na força do e-commerce e a 
criação de uma linha para as mamães, em 2019, foram fun-
damentais para a performance da marca. “Todos os nossos 
produtos eram pensados para atrair a mãe da criança, então 
pensamos em fazer uma linha também para esse público. 
Ampliamos a mesma grade até o 39 e estamos tendo ótimos 
resultados”, conta Rafael. 

Com produção terceirizada, a Matuschka Mia preza 
pela criação de um produto exclusivo e não determinado por estações do ano. “Atualmente 
temos dez pessoas trabalhando apenas para a criação, desenvolvimento e marketing. Reali-
zamos pesquisas de tendências, de mercado, mas sempre damos um toque próprio para as 
criações”, conta Rafael, destacando que a empresa utiliza plataformas como Pinterest, Ins-
tagram, WGSM e as próprias consumidoras, que trazem feedbacks importantes — e atenta-
mente ouvidos — para os desenvolvimentos. Identificando mais uma oportunidade de mer-
cado, há cerca de dois meses a marca lançou uma coleção cápsula de vestuário, trazendo o 
mesmo mote de criação do calçado, com muito conforto e animal print, visando a criação 
de looks completos para as mamães e as filhas. “O produto está sendo muito bem recebido 
e provavelmente manteremos a criação”, adianta Rafael. 

O design diferenciado da Matuschka Mia atraiu compradores internacionais. Rafael 
conta que a empresa optou por participar da plataforma digital BLANC Fashion em 2020, 
em parceria com o Brazilian Footwear. Renovando a participação para a próxima edição, a 
empresa foi procurada por compradores internacionais, especialmente dos Estados Unidos, 
e foi convidada a participar de um evento físico em Londres, ocorrido mês passado. “Já es-
tamos trabalhando nos Estados Unidos e iniciando na Europa”, comemora. 
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ESPECIAL

FABRÈS

Desde 2013, a Fabrès, de São Paulo/SP, está no mercado 
com aposta no design de luxo em bolsas e calçados. Todos 
produzidos com couros exóticos sustentáveis, a empresa 
trabalha com sapatos em cabedais e solados de couro, com 
exceção dos tênis e alpargatas, que possuem solados de 
borracha sintética. 

As pesquisas para desenvolvimento são realizadas 
por meio de fotos de moda do passado, trazendo memórias 
afetivas para as consumidoras, somando a essas tendências 
internacionais, das artes e da natureza. Como a empresa tra-
balha com parceiros, existe ainda um cuidado muito grande 
para a escolha de ateliês capacitados para a produção de 
bolsas e calçados com couros exóticos, que são diferentes 
do vacum. 

Em lojas multimarcas e e-commerce, a empresa sofreu com a crise da Covid no ano 
passado e busca organizar uma retomada.  A proprietária da empresa, Célia Fabris, conta 
que existe um grande mercado de luxo no Brasil, mas que foi abalado pela crise do ano 
passado, especialmente diante das restrições impostas ao varejo físico, onde se dá grande 
parte das vendas para esse nicho de produto. Além disso, Célia avalia que, com a pande-
mia, as pessoas diminuíram o consumo de produtos de luxo em geral. “Vai demorar um 
pouco para sabermos para onde vamos e como vamos chegar lá. Está sendo bastante difí-
cill”, conta, ressaltando que se houver recuperação dos níveis pré pandemia será em 2022. 
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ESPECIAL

ADRIANA FARINA

O bordado faz parte da vida da empreendedora paulista 
Adriana Farina desde pequena. E foi a partir dessa ativi-
dade criativa que a marca homônima foi lançada em 2019. 
Os calçados assinados têm o handmade como o grande 
destaque das composições. E é justamente, a partir dos 
bordados e desse trabalho artesanal que se inicia a criação 
de cada modelo de uma coleção. 

Como  joias, os modelos de calçados da marca uti-
lizam desde técnicas de bordados, beadwork (artesanato 
com contas/miçangas), crochê, entre outros. “A Adriana 
Farina foi criada a partir de um autoquestionamento de 
como incorporar o bordado para o calçado. E mostrei al-
gumas criações, o que eu sabia fazer para uma consultora 
e ela me aconselhou a seguir nesse caminho”, conta a fun-
dadora Adriana, ao dizer que tem uma ligação muito forte 
com o design italiano. 

Uma das premissas levadas em consideração durante o processo criativo das suas 
coleções é que o calçado precisa ser mais perene. “Um sapato de alto valor agregado com 
esse trabalho artesanal bem elaborado como o meu, não pode ser apenas de moda, para 
uma temporada”, pontua a paulista, ao dizer que entre os materiais utilizados nas suas co-
leções estão as miçangas japonesas e tchecas, cristais facetados e redondos, fios criativos 
e ráfia natural.

Para o desenvolvimento das coleções, Adriana escolhe uma temática e inicia a criação 
dos bordados que representem elementos contidos neste tema. “Sempre vou buscar algo 
no mundo que me dê inspiração. Por exemplo, na minha segunda coleção estava pensando 
em algo que voa e desenvolvi uma homenagem à Itália nominando a coleção de Volare. Nos 
modelos, utilizei borboletas, libélulas e flor de dente de leão”, fala, ao explicar que toda a 
criação é feita em São Paulo. Após a confecção do “bordado piloto”, Adriana reúne a equipe 
de bordadeiras treinadas por ela, que é composta por cerca de 15 pessoas, para o desenvol-
vimento dos bordados. Com os bordados concluídos, eles são enviados para o Rio Grande 
do Sul, onde os ateliês terceirizados em Sapiranga e Igrejinha aplicam e costuram esse bor-
dado nos calçados.

Um bordado mais com-
plexo pode demorar um dia e 
meio para ser finalizado. Já um 
mais simples, pode ser feito em 
uma média de 54 pares por dia. 
“Todo trabalho tem que ter uma 
base de pesquisa, não copio 
modelo, mas consigo analisar o 
que eu gosto de construção. E 
toda a composição depende da 
criação do bordado”, destaca 
Adriana, ao dizer que torce para 
que o trabalho manual seja cada 
vez mais valorizado porque ele é 
uma forma de alavancar o poder 
econômico de uma parcela da 
população, além de valorizar a 
criatividade dos brasileiros.
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PAULA TORRES

Formada em Direito, a mineira Paula Torres conheceu ainda na faculdade uma empreende-
dora que gostaria de abrir uma loja multimarca de calçados. E foi por causa dessa loja no Rio 

de Janeiro que a fundadora da marca Paula Torres 
começou a se interessar sobre o processo de cria-
ção e fabricação do calçado para poder responder 
aos questionamentos de seus clientes. “Me apaixo-
nei tanto pelo processo de criação e fabricação que 
aquele ambiente de varejo não me interessava mais. 
Me mudei para Sapiranga para aprender ainda mais 
e comecei a desenvolver coleções”, conta Paula, ao 
lembrar que no início, como ela não tinha mais a loja, 
alugou um espaço no Rio de Janeiro para mostrar 
suas criações para outras marcas da moda brasileira.  

Em 2011, iniciou o desenvolvimento da marca 
Paula Torres. “No início do negócio a área de estilo era 
somente eu. E, aos poucos, junto com o crescimento 
da empresa, fomos aumentando. Atualmente, temos 
quatro pessoas na unidade de estilo e eu fico em uma 
posição mais gerencial”, conta, ao dizer que a empresa 
tem cerca de 60 colaboradores, entre estilo, adminis-
trativo e logística, e a fabricação dos calçados.

Com relação ao desenvolvimento dos mode-
los, Paula destaca que tinha por hábito estar presente junto com parte da sua equipe em 
todas as semanas de moda porque as cidades respiram moda nesse período. “Gosto de ir 
em museus e lojas. As inspirações vem de um estalo, ela não vai vir de um desfile, mas de 
uma planta, um objeto. Gosto sempre de contar uma história e como desenvolvo uma moda 
autoral procuro seguir uma macro tendência aliada a estilos que as mulheres querem, com o 
DNA da Paula Torres, que também tem presente a cultura brasileira.”  

Em suas coleções, a mineira utiliza matérias-primas verde-amarelas e preza muito 
pela qualidade e acabamento. Materiais como couro de cabra, pelica e tecidos são utilizados 
em seus modelos, assim como garrafas pets, por exemplo, nas coleções sustentáveis que 
ela está desenvolvendo. Com a fabricação de 40 a 50 mil pares por coleção, totalizando 
aproximadamente 100 mil 
pares/ano, a marca Pau-
la Torres está crescendo. 
O e-commerce, que hoje 
responde por 40% do fa-
turamento, explodiu nos 
dois últimos anos e o nú-
mero de lojas, que hoje é 
de oito, vai aumentar até 
o fim do ano. Além disso, 
o e-commerce interna-
cional também está en-
tregando para o mundo 
inteiro. “O design brasi-
leiro é muito rico e temos 
que cuidar para não per-
dermos ele. Além disso, 
saber colocar o DNA de 
cada marca nos modelos 
é algo imprescindível.”
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SETOR CALÇADISTA GEROU 8,8 MIL 
POSTOS NO SEMESTRE
O setor calçadista brasileiro registrou a criação de 2,46 mil vagas em junho, totalizando a criação 
de 8,8 mil postos no primeiro semestre de 2021. Embora o número seja positivo, a Abicalçados 
alerta que o setor segue com 22 mil postos de trabalho a menos do que no mesmo período de 
2019. Conforme dados elaborados pela entidade, no Brasil são mais de 256 mil postos diretos na 
atividade, 14,5% mais do que o registro de junho de 2020 e 8,1% menos do que o registro do mês 
seis de 2019. 

O Rio Grande do Sul segue sendo o maior empregador do setor calçadista brasileiro. Em junho, 
as fábricas gaúchas empregavam 79 mil pessoas, 9,8% mais do que no mesmo mês de 2020 e 13,3% 
menos do que em 2019. No primeiro semestre, o setor calçadista gaúcho gerou 3,45 mil postos. 

O segundo empregador do setor no Brasil é o Ceará, que soma 57,4 mil postos diretos, 14,8% mais 
do que em 2020 e 3,8% mais do que no mesmo período de 2019. No semestre, as fábricas cearenses per-
deram 1,46 mil postos. 

O terceiro empregador da atividade no Brasil é a Bahia. Em junho, as fábricas baianas empre-
gavam 31,54 mil pessoas, 33,5% mais do que no mesmo período de 2020 e 10,8% mais do que em 
2019. No semestre, foram gerados 4,44 mil postos de trabalho no setor calçadista baiano.

ABINOTÍCIAS
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INFORME JURÍDICO

A Lei Geral de Proteção de Dados, comumente conhecida 
como LGPD (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), é res-
ponsável por regulamentar o tratamento e processamento de 
dados pessoais em todo o território nacional. 

É aplicável para toda e qualquer empresa, independen-
te do seu porte e do seu ramo de atuação, desde que faça, de 
alguma forma, o uso de dados pessoais de pessoas naturais 
(físicas), o que engloba a utilização ou o armazenamento de 
dados de colaboradores, clientes, consumidores, entre outros. 

Embora a lei já esteja em vigor desde setembro de 
2020, a aplicabilidade de suas sanções ainda estava suspen-
sa.  No entanto, a partir de 1º de agosto de 2021 a lei passou a 
produzir todos os seus efeitos. 

Portanto, empresas e órgãos públicos que infringirem 
a LGPD estão sujeitos, agora, às suas penalidades, que variam  
entre advertências e multas (simples e diária), correspon-
dentes a até 2% do faturamento, no limite de R$ 50 milhões. 
Também será possível, como pena, o bloqueio,  suspensão e 
exclusão de dados, e proibição às atividades relacionadas ao 
tratamento de dados,  o que por vezes pode implicar na para-
lisação total das atividades da empresa. 

Além das sanções (penalidades) administrativas, o titu-
lar dos dados pode, individualmente, solicitar o cumprimento 
dos seus direitos de forma judicial, requerendo reparação de 
danos, por exemplo. 

A preocupação com a privacidade e a proteção dos 
dados pessoais é uma tendência mundial e com a entrada em 
vigor da lei, o que antes eram apenas boas práticas, passa a 
ser uma obrigação de todas as instituições, sejam elas públi-
cas ou privadas, bem como entidades de classes, federações, 
sindicatos, ONGs etc.

SANÇÕES DA LGPD 
ENTRAM EM VIGOR

Sinara Sander
Consultora Jurídica
sinara@abicalcados.com.br
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OLHAR DE ESPECIALISTA

Tendo nascido em Belém/PA e ido morar em Fortaleza/CE aos 17 anos de idade, trago a brasilidade 
nas minhas veias. Desde o princípio, até mesmo antes de chegar a São Paulo/SP, onde obtive o re-
conhecimento nacional e internacional com a participação em grandes desfiles e semanas de moda, 
sempre estive atento às formas e texturas da Arte Indígena, fascinado pela beleza da cestaria, pela 
plumagem e pelos desenhos das cerâmicas Marajoara. Esse fascínio, misturado à minha paixão pela 
cultura nordestina e o barroco brasileiro, forjaram o estilista Lino Villaventura. 

Esse breve preâmbulo, que não é o motivo deste meu artigo, é para ilustrar que a criação, 
para ter sucesso, deve trazer a essência do criador. Não foi por outros mundos que me aventurei. 
Evidentemente, além dessa bagagem, que sempre carreguei com muito orgulho, evolui enquanto 
artista da moda nacional, com novas referências culturais do mundo, com viagens, leituras, visitas a 
museus e muita, muita sede de conhecimento. 

Para os novos criadores, o conselho é preservar a identidade da nossa cultura de raiz, que 
faz a diferença no design não somente do calçado, mas de qualquer produto. Enquanto artistas, 
construtores da realidade da moda, temos o compromisso de sempre incentivar a moda brasileira, 
buscando a excelência e despertando o interesse internacional, pois temos potencial, sim, para ser-
mos referências no mundo. 

Atualmente, em função da crise econômica, impulsionada pela pandemia do novo coronaví-
rus, estamos passando por um período dramático, mas o que deve ficar é o espírito de resistência da 
moda brasileira. Somos resilientes, e a experiência desses meus mais de 40 anos de carreira mostra 
que a crise é, muitas vezes, a base da criação.  Não podemos desistir! O design, como historicamen-
te, passa por mudanças, e não é errado nos reciclarmos, nos reinventarmos e adequarmos aos novos 
tempos, mas sem nunca esquecer quem somos e de aplicar a nossa essência nas criações. 

Somos fortes, perseverantes e criativos. Tenho certeza de que sairemos fortalecidos e ainda 
mais resistentes desse período turbulento. 

O estilista começou sua carreira em 1978 e em 1982 lançou em Fortaleza/
CE a marca Lino Villaventura em parceria com Inez Villaventura. Já em 1984 
participou de eventos e exposições nacionais e internacionais mostrando 
seu trabalho. Em 1996 participou do Morumbi Fashion, que depois viria a 
ser o São Paulo Fashion Week. O estilista tem lojas próprias em São Paulo e 
Fortaleza, e também vende suas criações em lojas multimarcas de Brasília, 
Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre.

DESIGN DA BRASILIDADE

Lino Villaventura
www.linovillaventura.store

https://www.linovillaventura.store/
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CALÇADISTAS LEVAM 
PAUTAS IMPORTANTES 
PARA ENCONTRO COM 
GOVERNO FEDERAL

Foi realizado no último dia 10 de julho, em Porto Alegre/RS, um encontro entre o Governo Federal 
e empresários dos mais diversos setores, entre eles o calçadista. Na ocasião, o presidente da Vul-
cabras e sócio da Grendene, Pedro Bartelle, levou ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro 
e demais executivos presentes temas sensíveis para o setor, especialmente no que diz respeito à 
possibilidade de acordo de livre comércio entre Mercosul e Vietnã/Indonésia. 

Bartelle comentou que a indústria calçadista nacional se preocupa com a abertura comer-
cial a países que praticam concorrência desleal e que não respeitam as normas e recomendações 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo Bartelle, atualmente empregando mais 
de 1 milhão de pessoas de forma direta e indireta, a cadeia produtiva do setor é a quinta maior 
empregadora da Indústria de Transformação brasileira e seria ameaçada em caso de redução da 
TEC — tarifa de importação aplicada pelos países do Mercosul – assim como um acordo de livre 
comércio com Vietnã e Indonésia, dois dos principais concorrentes dos calçadistas brasileiros. “Es-
ses produtos entrariam aqui sem tarifa e prejudicariam a indústria calçadista nacional, que tem mais 
de 85% das suas vendas realizadas no mercado doméstico”, explicou, ressaltando que milhares de 
empregos estariam em risco. Além disso, também destacou o fato de a indústria calçadista brasileira 
ser altamente moderna e capaz de produzir qualquer tipo de calçado em solo nacional. 

Após o encontro, o setor calçadista foi convidado para continuar a discussão sobre o tema 
em Brasília. “Foi um momento importante e positivo, já que conseguimos captar a atenção do Go-
verno para um tema relevante para o setor”, conclui o presidente da Vulcabras.

ABINOTÍCIAS
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ABINOTÍCIAS

Após intensos trabalhos da Abicalçados visando a retomada dos prazos para a adequação do 
setor à NR-12 — norma regulamentadora de segurança em máquinas e equipamentos —,  no dia 
16 de julho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) um avanço importante que trará maior 
segurança jurídica para as empresas. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, conta que a luta por mais pra-
zos de adequação para o setor calçadista data de 2018, quando o Ministério do Trabalho assinou 
a Portaria nº 252, que incorporava à NR-12 uma nova redação do anexo X, com as especificida-
des de máquinas para calçados. Com o anexo, vieram também novos prazos de adaptação, que 
foram retirados em nova portaria (nº 916) publicada pelo Ministério da Economia, Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho em julho de 2019. “Com isso, após a revogação total da portaria 
original, o setor perdeu os prazos que havia conquistado, gerando uma enorme insegurança 
jurídica e possibilidades de autuações”, conta Ferreira.

Foi então que o pleito pela anulação da revogação da portaria original entrou para o 
dia a dia da Abicalçados, que após tratativas com o Governo Federal, apoiadas pelo senador 
Luiz Carlos Heinze (Progressistas-RS), conseguiu hoje comemorar o restabelecimento do cro-
nograma dos prazos de adequação. “Assim, ficam valendo as disposições do anexo X da NR-12, 
conquistado há mais de três anos, com os prazos para adequação originais. Traz um alívio e uma 
maior segurança jurídica para a atividade”, comemora o executivo da Abicalçados. 

ABICALÇADOS CELEBRA 
RETOMADA DE PRAZOS PARA NR-12

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%

COM A MEDIDA, FORAM RESGATADOS OS PRAZOS ORIGINAIS: 

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

(entidades empresariais com faturamento, no ano de 2016, de até R$ 78 milhões  e que não sejam optantes pelo Simples Nacional: 10/01/2022 a partir das 8 horas; 

ATÉ 150 MÁQUINAS 
Prazo: 3 anos
Finda em 10/04/21
Mínimo de 25% das máquinas nos primeiros 2 anos

DE 151 A 200 MÁQUINAS 
Prazo: 4 anos
Finda em 10/04/2022
No primeiro ano 15% das máquinas; no segundo  35%; no terceiro 65%; e no quarto 100%. 

MAIS DE 200 MÁQUINAS 
Prazo: 5 anos
Finda em 10/04/2023
No primeiro ano 15% das máquinas; no segundo 35%; no terceiro 55%; no quarto 75%; 
e no quinto 100%. 

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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ENTIDADE COMEMORA AVANÇO PARA 
CONTINUIDADE DA DESONERAÇÃO DA FOLHA

Com prazo de vigência até 31 de dezembro deste ano, a desoneração da folha de pagamentos, 
mecanismo que permite a substituição do pagamento de 20% sobre a folha para o INSS por 1,5% 
da receita interna para empresas do setor coureiro-calçadista, está avançando rumo à renova-
ção para 2022. No último dia 7 de julho, o Projeto de Lei do deputado federal Lucas Redecker 
(PSDB-RS), que prevê a prorrogação por mais um ano para o setor, teve parecer favorável na 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Agora, o PL vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovado, 
passa diretamente para votação no Senado Federal. A Abicalçados vê com otimismo o avanço 
da proposta e frisa que, caso a desoneração não seja prorrogada, o setor deve ter um impacto 
de mais R$ 600 milhões em aumento em carga tributária, gerando a perda de cerca de 13 mil 
postos de trabalho. “A continuidade da desoneração da folha de pagamentos em 2022 será 
essencial para a consolidação da recuperação do setor calçadista, que viu sua produção des-
pencar mais de 18% no ano passado e que somente agora experimenta uma retomada gradual. 
O parecer favorável do deputado Newton Cardoso Jr (MDB-MG) na Comissão de Finanças e Tri-
butação traz alívio e tranquilidade para o setor coureiro-calçadista”, avalia o presidente-execu-
tivo da entidade, Haroldo Ferreira, agradecendo também o apoio fundamental do autor do PL, 
deputado Redecker, que preside a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Setor Coureiro-Cal-
çadista, e do deputado Cardoso Jr. Entre janeiro e junho, o setor calçadista brasileiro registrou 
incremento de mais de 8 mil postos de trabalho. 

Entenda
Em voga desde 2012, a desoneração da folha de pagamentos permite que empresas de 17 se-
tores intensivos em mão de obra substituam o pagamento de 20% sobre a folha de salários por 
1% a 4,5% da receita interna. No caso do setor calçadista o pagamento aos cofres públicos é 
de 1,5% da receita bruta interna. Conforme a Abicalçados, a medida tem papel fundamental na 
preservação de postos de trabalho, pois diminui o peso da carga tributária. 

Atualmente com 5,6 mil empresas, o setor calçadista emprega diretamente mais de 256 
mil pessoas em todo o Brasil.  

ABINOTÍCIAS
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GESTORAS DE MARCAS ENTRAM 
PARA A ABICALÇADOS
Quatro novas empresas entraram para o quadro de associados da Abicalçados em julho. As ges-
toras de marca  Plataforma Paralela (Itaboraí/RJ), Raffa Shoes (Sumaré/SP), Vozsi (Avaré/SP) e 
Tresset (São Paulo/SP) passam a contar agora com todos os serviços e benefícios da entidade, 
para atender, de maneira específica, suas demandas.

Empresa especializada em alpinismo industrial, a Plataforma Paralela acaba de criar uma 
coleção de calçados de segurança e aventura. O objetivo da empresa é desenvolver a marca no 
mercado brasileiro e para exportação. 

Já a Raffa Shoes, criada há cerca de seis meses e especializada em produtos veganos, 
busca aderir ao programa Origem Sustentável com o objetivo de certificar seus processos sus-
tentáveis para um mercado em ascensão. 

Com uma proposta de criar produtos lúdicos, a marca de produtos infantis Vozsi, por sua 
vez, busca expandir suas vendas no mercado externo. De saída, a empresa irá participar da feira 
digital norte-americana Playtime, com o apoio do Brazilian Footwear. 

Consolidada no mercado brasileiro, a Tresset tem o objetivo de ampliar suas exportações 
de calçados femininos, com foco nos Estados Unidos. A missão será facilitada pelo apoio do 
Brazilian Footwear. 

A analista de Relacionamento da Abicalçados, Aline Maldaner, destaca que a entidade 
tem em seu quadro de associados fabricantes e gestores de marcas de todos os portes e que 
respondem por mais de 70% da produção nacional de calçados (de 763,4 milhões de pares 
no ano passado). “A Abicalçados tem soluções relevantes para empresas de todos os portes e 
objetivos, que buscam capacitação, promoção de imagem e comercial no mercado doméstico 
e internacional, no segundo caso por meio do Brazilian Footwear, nosso braço internacional”, 
comenta, ressaltando que as mensalidades partem de R$ 90 e evoluem de acordo com o porte 
das empresas. 

Conheça a Abicalçados no site www.abicalcados.com.br.

ABINOTÍCIAS

https://www.plataformaparalela.com/
https://www.instagram.com/raffashoesoficial/
https://www.vozsi.com.br/
https://www.tresset.com.br/
http://www.abicalcados.com.br
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Com o objetivo de detalhar o setor calçadista, especialmente do segmento de produtos de cou-
ros, a Abicalçados participou, no último dia 28 de julho, de um webinar promovido pelo Centro 
de Curtumes do Brasil (CICB). 

Na oportunidade, Priscila Link, coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, 
destacou dados do setor calçadista e da recuperação experimentada em 2021, após uma queda 
de mais de 18% no ano passado. Segundo ela, mesmo com um crescimento de 25,5% na produ-
ção de calçados entre janeiro e maio de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, o 
setor ainda segue 16,9% abaixo da performance do período pré pandemia, em 2019. 

Já nas exportações de calçados, Priscila destacou que, no semestre, o setor somou o 
embarque de 57 milhões de pares, que geraram US$ 389 milhões, incrementos de 32,3% em vo-
lume e de 17,7% em relação ao mesmo período de 2020. Já no comparativo com janeiro e maio 
de 2019, o resultado do ano corrente é 0,3% menor em volume e 19% menor em receita gerada. 

Segregando apenas os calçados de couro, que somaram o embarque de 7,4 milhões de 
pares por US$ 143,5 mihões no primeiro semestre do ano, os resultados são superiores tanto em 
volume (+17,4%) quanto em receita (+8,4%) na relação com igual período de 2020. Já no com-
parativo com o primeiro semestre de 2019, o segmento de sapatos de couro registra quedas de 
15,8% em volume e de 29,2% em receita. 

O leitor do Abinforma pode assistir a apresentação completa clicando aqui. 

ABICALÇADOS PARTICIPA DE WEBINAR DO CICB

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%

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 

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

(entidades empresariais com faturamento, no ano de 2016, de até R$ 78 milhões  e que não sejam optantes pelo Simples Nacional: 10/01/2022 a partir das 8 horas; 

JAN-JUN 2021

GERAL:
     57 milhões de pares (+32,2%)
     US$ 389 milhões (-17,7%)

CALÇADOS DE COURO: 
     7,4 milhões de pares (+17,4%)
     US$ 143,5 milhões (+8,4%)

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados

https://www.youtube.com/watch?v=I5CwdAMJBZs
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Com o retorno gradual dos eventos físicos, os calçadistas brasileiros participam de feiras nos 
Estados Unidos. As participações são apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa de apoio às 
exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A primeira parada é na Playtime NY, mostra do segmento infantil que ocorreu entre os 
dias 1º e 3 de agosto, em Nova Iorque. Participaram, com o apoio do Brazilian Footwear, as 
marcas Tnin Shoes e Planet Sea. O evento, além de acontecer presencialmente, conta com uma 
plataforma digital B2B (business to business), a Playtime Marketplace, da qual participam Dalai 
Beachwear, Matuschka Mia, Mini Melissa, Planet Sea e Tnin Shoes. Leia mais.

Na sequência, entre 9 e 11 de agosto, as marcas verde-amarelas desembarcam em Las 
Vegas, onde participam das feiras Magic Las Vegas e Sourcing at Magic. A analista de Promoção 
Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, explica que são mostras complementares, já que a 
primeira é uma feira de moda reconhecida internacionalmente, que contempla marcas contem-
porâneas de calçados, acessórios e vestuário, enquanto a segunda é multisetorial e mais focada 
em empresas que exportam no modelo private label - com a marca do cliente. A mostra possui 
também uma plataforma digital, possibilitando a participação de marcas que possuem repre-
sentantes locais. Participam das feiras, com o apoio do Brazilian Footwear, as marcas Actvitta, 
Beira Rio Conforto, BR Sports, Moleca, Molekinha, Molekinho, Vizzano e Modare Ultraconforto, 
Pegada, Petite Jolie, Carrano e Schutz.

CALÇADISTAS BRASILEIROS EXPÕEM 
EM FEIRAS NOS ESTADOS UNIDOS

BRAZILIAN FOOTWEAR

https://www.abicalcados.com.br/noticia/em-formato-hibrido-playtime-apresenta-marcas-brasileiras
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A última parada é na Atlanta Shoe Market, feira regional que acontece em Atlanta entre 
os dias 14 e 16 de agosto. “Como é organizada pela associação de agentes e distribuidores do 
sudeste dos Estados Unidos, a feira tem grande potencial para marcas que buscam represen-
tantes no país”, comenta Ruísa, ressaltando que a mostra vem ganhando força a cada ano e 
abrange todos os nichos de calçados. Participam, com o apoio do Brazilian Footwear, as mar-
cas Bottero, Pegada, Petite Jolie, Ferrucci, Schutz e Arezzo.

Expectativa
Em crescimento, as exportações de calçados brasileiros para os Estados Unidos no primeiro 
semestre somaram 6,36 milhões de pares que geraram US$ 88 milhões, incrementos de 44,4% 
em volume e de 30,8% em receita na relação com o mesmo período de 2020. “A expectativa 
é positiva, especialmente diante da recuperação econômica experimentada na economia nor-
te-americana”, avalia Ruísa, destacando que historicamente os Estados Unidos são o principal 
destino do calçado brasileiro no exterior.
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Menor do que em anos anteriores, a 95ª edição da Expo Riva Schuh, que aconteceu entre os 
dias 18 e 20 de julho, em Riva del Garda/Itália, contou com a participação de quatro marcas 
brasileiras. Apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações de calçados 
mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), as marcas reportaram a expectativa de US$ 40 mil em negócios 
alinhavados para os próximos meses. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, destaca que, embo-
ra não com os mesmos resultados de anos anteriores, a feira apontou para a importância da 
gradual retomada dos eventos físicos. Nos três dias de evento foram recebidos mais de 2,7 mil 
compradores de 79 países, a maior parte deles da Europa. “Muitos compradores, especialmente 
de fora da Europa, optaram por não visitar o evento em função das restrições das viagens. Com 
isso, o foco ficou mais no mercado europeu”, avalia Ruisa. Além da mostra física, a Expo Riva 
Schuh conta com evento digital, que encerra oficialmente no dia 30 de setembro. 

Participaram da Expo Riva Schuh física as marcas ADG Export e Awana. Já no evento 
digital, estão presentes Democrata e Capelli Rossi. 

Exportações
Ruísa ressalta que os eventos físicos, aliados aos digitais, serão fundamentais para a confirma-
ção da retomada das exportações brasileiras de calçados. Conforme dados elaborados pela 
Abicalçados, no primeiro semestre as exportações de calçados somaram US$ 389 milhões, ge-
radas pela comercialização de 57 milhões de pares. As altas são de 17,7% em receita e de 32,3% 
em volume no comparativo com o mesmo período de 2020. 

MARCAS BRASILEIRAS FECHAM 
NEGÓCIOS EM FEIRA NA ITÁLIA

BRAZILIAN FOOTWEAR
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A participação de 17 marcas brasileiras na plataforma digital Joor, por meio de projeto realizado 
no âmbito do Brazilian Footwear, gerou cerca de US$ 500 mil em vendas diretas. O sucesso 
fez com que o programa de apoio às exportações de calçados, mantido pela Abicalçados em 
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 
abrisse inscrições para uma segunda edição. 

Batizado de “BrazilianFootwear.com powered by Joor”, o projeto vem ao encontro da 
tendência de digitalização do mercado. A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruí-
sa Scheffel, ressalta que a Joor, plataforma B2B de moda que mais cresce no mundo, possibilita 
a venda direta para os principais players internacionais, por meio das mais inovadoras ferramen-
tas de gestão de vendas do mercado. “A plataforma permite que as empresas digitalizem todo 
o seu processo de venda junto ao cliente, aumentando as possibilidades de negócios de forma 
100% digital ”, avalia, ressaltando, ainda, que as empresas que aderirem à segunda edição do 
projeto terão oportunidade de participar de um evento digital exclusivo na Joor Passport, que 
será realizado entre agosto e setembro.  

A marca Paula Torres, que exporta há cerca de dois anos, trabalha a plataforma como 
uma forma de realizar negócios e divulgar a marca. A diretora da empresa, Viviane Fabrício, 
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 Viviane, 
a marca é proativa na plataforma, sempre atualizando e registrando novos contatos. A Paula 
Torres é uma das marcas que renovou a participação para a segunda edição do projeto. 

O gerente de Negócios Internacionais da Pegada, Alex Fernando Klein Engelmann, conta 
que a marca abriu novos clientes, especialmente nos mercados dos Estados Unidos, Canadá, 
Austrália, Itália e Espanha. “Eventos digitais, tais quais a plataforma, oportunizam trabalharmos 
o mercado internacional com custos menores e de forma mais ágil”, avalia, ressaltando que a 
Pegada irá participar da segunda edição do projeto.  

Participaram da primeira edição do projeto as marcas Pegada, Petite Jolie, Schutz, Picca-
dilly, Byara, Paula Torres, Ammabile, Smidt Shoes, Cecconello, Vizzano, Stéphanie Classic, Ana-
tomic Shoes, Luiza Barcelos, Sarah Chofakian, Carrano, Democrata e Melissa. 

A ação BrazilianFootwear.com powered by Joor conta com subsídio de até 85% do 
Brazilian Footwear e tem duração de seis meses — até dezembro de 2021. Mais informações e 
inscrições pelo e-mail ruisa@abicalcados.com.br. 

COM US$ 500 MIL GERADOS, 
BRAZILIAN FOOTWEAR RENOVA 
PARCERIA COM A JOOR 

https://joor.com/
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As rodadas digitais promovidas por meio do Brazilian Footwear, programa de apoio às expor-
tações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), seguem gerando volumes significativos em 
negócios para calçadistas brasileiros. As rodadas mais recentes, com compradores da Rússia, 
ocorreram entre os dias 21 de junho e 2 de julho e devem gerar US$ 2,2 milhões entre negócios 
efetivados e alinhavados durante o evento. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, destaca que, somente 
durante o evento foram comercializados mais de 26 mil pares, que geraram US$ 366 mil, número 
que deve chegar a US$ 2,2 milhões em função dos negócios que ficaram alinhavados. “Para se 
ter uma ideia da importância do evento, foram vendidos, durante as rodadas, 15% do total ex-
portado para a Rússia em todo o primeiro semestre”, comemora, ressaltando que, mesmo com 
a pandemia tendo afetado muitos dos players russos, o evento possibilitou reuniões assertivas 
e que efetivaram negócios. No total, foram realizadas 109 reuniões. Além de reuniões com com-
pradores da Rússia, as rodadas permitiram atingir compradores de outros países, como Ucrânia, 
Cazaquistão e Bielorussia. 

Matchmaking
Os participantes ficaram satisfeitos com os encontros proporcionados. O representante da Usa-
flex, Rodrigo Matos, destaca que o matchmaking — reuniões marcadas cruzando demandas e 
oferta dos calçadistas — realizado pela Abicalçados foi efetivo, gerando negociações e ótimos 
contatos para a marca, que deseja ampliar a presença no mercado russo. 

Mateus Giaretta, gerente de exportação da Bibi, faz eco: “a organização foi impecável, 
com um matchmaking que proporcionou contatos efetivos. Foi um grande trabalho”. 

O mesmo feedback foi da Beira Rio. Segundo a gerente de exportação da empresa, o 
serviço foi “incansável” no agendamento das reuniões. 

Buyerstar
Visando seguir promovendo o calçado brasileiro na Rússia, a Abicalçados é apoiadora da Vitrine 
Brasil na plataforma digital Buyerstar, um showroom virtual de moda no qual as marcas são visi-
tadas por alguns dos principais compradores da Rússia. O evento é promovido pela Apex-Brasil 
e as inscrições estão abertas no link até o dia 13 de Agosto. 

Participaram das rodadas digitais com compradores russos com o apoio do Brazilian 
Footwear as marcas Actvitta, Andacco, Azillê, Beira Rio Conforto, Bibi, BR Sports, Bracol, Capo-
darte, CCR Shoes, Cravo & Canela, Dijean, DOK, Dumond,  Guilhermina, Kildare, Killana, Luz da 
Lua, Marina Mello, Melissa, Modare Ultraconforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, Ortopé, Pegada, 
Piccadilly, Renata Mello, Schutz, So.Sí, Suzana Santos, Usaflex, Vizzano e West Coast.

RODADAS DIGITAIS COM COMPRADORES 
RUSSOS DEVEM GERAR MAIS DE US$ 2 MILHÕES

https://crm-apps.apexbrasil.com.br/orgbdeab873/inscricao-eventos/evento/showroom-virtual-do-calcados-brasileiro-2021/73facf07-4860-4fb4-bbd1-7f03ad3a789f
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EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
DESACELERAM RECUPERAÇÃO EM JULHO

Dados elaborados pela Abicalçados apontam que as exportações de calçados desaceleraram 
a recuperação em julho. No mês passado, foram embarcados 8,8 milhões de pares de calçados 
por US$ 74,18 milhões, quedas de 1,2% em volume e de 5,8% em receita na relação com o mês 
anterior, feito o ajuste sazonal. Já na relação com o mesmo mês do ano passado, quando o 
Brasil ainda enfrentava os mais pesados efeitos da pandemia, os resultados são 47% superiores 
em volume e 52,2% superiores em dólares. Com o resultado de julho, no acumulado do ano, os 
calçadistas somaram o embarque de 65,9 milhões de pares por US$ 463,22 milhões, resultados 
34% e 22,2% melhores do que no mesmo período de 2020. Já na comparação com janeiro a ju-
lho de 2019, portanto com o período pré-pandêmico, as exportações de calçados são levemente 
superiores em volume (+0,7%) e ainda bastante inferiores em valores gerados (-18,3%). 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, avalia que a recuperação das 
exportações de calçados iniciaram processo de desaceleração. “A base de comparação do pri-
meiro semestre era muito fraca, pois no ano passado vivíamos o ápice da crise. Cerca de 65% 
da queda sofrida no ano de 2020 decorreu do primeiro semestre. Muito provavelmente a recu-
peração desacelerará ainda mais até o final do ano, sendo que devemos fechar com resultados 
cerca de 13%  superiores ante 2020 e ainda abaixo dos índices de 2019 em 5% ou 6%”, comenta. 
Segundo o dirigente, o mercado internacional ainda não está plenamente recuperado e está 
receoso com as novas cepas do novo coronavírus. 
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EXPORTAÇÕES PRINCIPAIS ORIGENS
Três primeiros estados do ranking e o total do período 

JAN - JUL 2020: US$ 379,15 milhões JAN - JUL 2021: US$ 463,22 milhões VARIAÇÃO:  22,2%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - JUL 2020: US$ 171,82 milhões 
JAN - JUL 2021: US$ 202,33 milhões

VARIAÇÃO:  17,8%

JAN - JUL 2020: US$ 89,96 milhões 
JAN - JUL 2021: US$ 111,10 milhões 

VARIAÇÃO:  23,5%

JAN - JUL 2020: US$ 39,58 milhões 
JAN - JUL 2021: US$ 49,33 milhões 

VARIAÇÃO: 24,6%

TOTAL

JAN - JUL 2020: US$ 189,70 milhões JAN - JUL 2021: US$ 185,98 milhões VARIAÇÃO: -2,0%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - JUL 2020: US$ 109,51 milhões 
JAN - JUL 2021: US$ 105,04 milhões 

VARIAÇÃO:  -1,5%

JAN - JUL 2020: US$ 32,04 milhões 
JAN - JUL 2021: US$ 30,43 milhões 

VARIAÇÃO:  -0,1%

JAN - JUL 2020: US$ 23,12 milhões 
JAN - JUL 2021: US$ 20,33milhões 

VARIAÇÃO:  -5,5%

Destinos
Entre janeiro e julho, o principal destino do calçado brasileiro foi os Estados Unidos, para onde 
foram embarcados 7,7 milhões de pares que geraram US$ 109,18 milhões, incrementos de 56,2% 
em volume e de 42,6% em receita na relação com igual período do ano passado. 

O segundo destino de 2021 foi a Argentina. No período, os hermanos importaram 6 mi-
lhões de pares verde-amarelos, pelos quais foram pagos US$ 57,5 milhões, resultados superiores 
tanto em volume (+64,5%) quanto em receita (+52%) em relação ao mesmo período de 2020. 

O terceiro destino do ano foi a França, para onde foram embarcados 4 milhões de pares 
que geraram US$ 34,18 milhões, incrementos de 12,3% e de 5,7%, respectivamente, ante o mes-
mo ínterim de 2020. 

Importações
No mês de julho, entraram no Brasil 1,34 milhão de pares, pelos quais foram pagos US$ 26,27 
milhões, quedas de 32,3% em volume e de 16,7% em receita na relação com o mês correspon-
dente de 2020. No acumulado dos sete meses do ano, entraram no Brasil 13,46 milhões de pares 
por US$ 186 milhões, quedas de 2% em volume e de 8,4% em receita na relação com o mesmo 
período do ano passado. 
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