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Quinta maior produtora de calçados do mundo, a maior fora da Ásia, a indústria brasileira do setor tem 
uma história rica, de obstáculos superados com muita resiliência e excelência. Uma excelência que, ape-
sar de todos os problemas inerentes ao chamado Custo Brasil, tornou o nosso produto objeto de desejo 
em mais de 160 países. 

Neste Abinforma de setembro, o macrotema Brasil Calçadista abordará a importância da ativida-
de não somente no seu aspecto econômico, mas também social, já que gera empregos em mais de 600 
municípios brasileiros, sendo que em 20% deles representa mais de 50% de todo o emprego gerado na 
Indústria da Transformação. No Brasil, são mais de 250 mil postos diretos, que quando somados aos da 
cadeia produtiva, desde a fabricação de insumos, chegam a geração de mais de 1 milhão de empregos.

Na matéria especial do Abinforma, ouvimos empresas de sete estados brasileiros que se destacam 
na atividade calçadista com a produção de diferentes tipos de produtos e segmentos. São cases de suces-
so no mercado doméstico e internacional, que nos contemplam com histórias de superação e crescimen-
to, elencam os desafios do passado, os do presente e os — que imaginam — serem futuros. 

Com esses cases, o nosso leitor será brindado com um pouco da história da nossa atividade, que 
calça o Brasil e boa parte do mundo. 

Boa leitura!

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

As rodadas digitais promovidas por meio do Brazi-
lian Footwear, programa de apoio às exportações de 
calçados mantido pela Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com 
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), seguem gerando volumes 
significativos em negócios para calçadistas brasileiros. 
As rodadas mais recentes, com compradores da Rús-
sia, ocorreram entre os dias 21 de junho e 2 de julho 
e devem gerar US$ 2,2 milhões entre negócios efeti-
vados e alinhavados durante o evento. A analista de 
Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, 
destaca que, somente durante o evento foram comer-
cializados 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. Notícia 
completa

A despeito do desemprego elevado, negócios nas 
indústrias de calçados, confecções, náutica, farma-
cêutica e até restaurantes relatam diferentes níveis 
de dificuldade para preencher vagas novas ou rea-
bertas. A avaliação é que os trabalhadores podem 
ter migrado para outras cidades ou atividades no úl-
timo ano.  Afetados pela redução nas vendas de cal-
çados por causa da quarentena, os polos calçadistas 
de Franca e Jaú, em São Paulo, agora vislumbram a 
retomada, mas enfrentam dificuldade para readmitir 
os trabalhadores dispensados na crise, segundo Ha-
roldo Ferreira, presidente da Abicalçados (associa-
ção do setor). Pelas previsões de Ferreira, a situação 
deve se normalizar nos próximos quatro meses, que 
é o tempo de formação de novos profissionais no 
ramo. Notícia completa

Haroldo Ferreira, presidente da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), fala 
sobre a alta de preços:

Como a inflação impacta o setor de calçados?
Atualmente, 85% das vendas de calçados brasilei-
ros ocorrem no mercado interno. A inflação, como 
não poderia deixar de ser, tem impacto direto, que 
se dá não somente pelo aumento dos preços dos 
calçados, mas também porque o consumidor acaba 
priorizando produtos básicos, como alimentos.
Como superar a alta de preços?
O Brasil tem o custo de produção mais elevado en-
tre os principais produtores de calçados do mundo. 
Se o setor segue competitivo, é pelas ‘ginásticas’ 
feitas pelas empresas. Entre elas, investimentos em 
novas tecnologias.

Negócios 8 • CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, terça-feira, 24 de agosto de 2021

MERCADO S/A O BRASIL TEM O CUSTO DE PRODUÇÃOMAIS ELEVADO ENTRE OS PRINCIPAIS PRODUTORES DE CALÇADOS
DOMUNDO. SE O SETOR SEGUE COMPETITIVO, É PELAS ‘GINÁSTICAS’ FEITAS PELAS EMPRESAS

AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

R A P I D I N H A S

114%
foi quantoaumentaramos lançamentosde imóveis residenciais no segundo trimestre, em

comparaçãocomomesmoperíodode2020, segundopesquisadaCâmaraBrasileirada Indústria da
Construção (CBIC). O setor imobiliário continuaemexpansão.

AA RRaaíízzeenn,, ggiiggaannttee ddoo sseettoorr ddee
eenneerrggiiaa,, llaannççoouu uummaa ffeerrrraammeennttaa
ppaarraa aa ggeessttããoo ddiiggiittaall ddee ffrroottaass,, aa
SShheellll BBooxx EEmmpprreessaass.. PPeellaa
ppllaattaaffoorrmmaa oonn--lliinnee,, oo rreessppoonnssáávveell
aaddmmiinniissttrraa qquueemm aabbaasstteeccee ooss
vveeííccuullooss,, oo vvaalloorr,, ddiiaass ddaa sseemmaannaa
ee oouuttrraass ooppççõõeess.. SSeegguunnddoo aa
RRaaíízzeenn,, aa ssoolluuççããoo ssuubbssttiittuuii
iinnvveessttiimmeennttooss eemm llooggííssttiiccaa ppaarraa
ddeemmaannddaass ddee ddeelliivveerryy ee ee--
ccoommmmeerrccee..

O setor de frotas consome cerca
de 34 bilhões de litros de
combustível por ano, mas é pouco
amigável com pequenos negócios
— daí o projeto da Raízen, que é
licenciada da marca Shell. A nova
plataforma foca neste público, por
não exigir limite mínimo ou
máximo de veículos ou a
necessidade de um profissional
especializado em gestão.

AAmmaannhhãã,, aa EEssccoollaa EEssttaadduuaall EEnnnniioo
VVoossss,, eemm SSããoo PPaauulloo,, rreecceebbeerráá
uummaa nnoovvaa qquuaaddrraa ppoolliieessppoorrttiivvaa.. AA
iinniicciiaattiivvaa éé ffrruuttoo ddee ppaarrcceerriiaa eennttrree
oo IInnssttiittuuttoo MMRRVV ee oo IInnssttiittuuttoo
SSuuppeerraaççããoo:: FFoorrmmaaççããoo ppeelloo
EEssppoorrttee ((IISSFFEE)),, OONNGG qquuee aattuuaa eemm
3300 eessccoollaass ppaauulliissttaass ee mmiinneeiirraass..
OOuuttrraass sseeiiss qquuaaddrraass sseerrããoo
eennttrreegguueess aattéé oo ffiinnaall ddoo aannoo..

A rede brasileira de academias
Panobianco se prepara para
estrear no mercado internacional.
A meta é inaugurar a primeira
unidade na Cidade do México, no
início de 2022, e chegar a cinco
endereços no exterior em um ano.
Segundo a empresa, o
investimento para abrir um
estabelecimento varia de US$ 500
mil a US$ 600 mil.

Reprodução

Ambev é empresa quemais
pratica inovação aberta
A inovação aberta, nova onda do universo corporativo,
pressupõe que o conhecimento está distribuído pelo mundo.
As empresas que pretendem ser competitivas têm de abrir as
portas para as ideias vindas de fora: de instituições de
pesquisa, universidades e, sobretudo, startups. Nesse aspecto,
a Ambev vai bem. Segundo a plataforma 100 Open Startups, a
cervejaria é a empresa que mais pratica inovação aberta no
Brasil, Em 2020, ela fez negócios com 250 startups, duas vezes
mais do que há cinco anos.

Friboi inaugura Centros de Distribuição
em Brasília e Santa Catarina
A Friboi, empresa do grupo JBS, acaba de inaugurar um
novo Centro de Distribuição em Brasília. Em novembro,
abrirá outro em Itajaí, Santa Catarina. O objetivo é
expandir a capacidade logística em ambas as regiões,
consideradas estratégicas para a companhia. O CD em
Brasília tem capacidade de armazenagem de 800
toneladas, enquanto o de Itajaí somará 1.340 toneladas. A
empresa estima uma movimentação mensal de cerca de
R$ 40 milhões em cada um dos novos centros.

Wine parte para lojas físicas
A Wine, especializada no comércio eletrônico de vinhos,
aposta agora nas lojas físicas. A empresa possui 13
unidades em operação, mas a meta é dobrar o número
nos próximos meses, inclusive com espaços abertos
dentro de shopping centers. A empresa aproveita o
aumento do consumo de vinhos na pandemia, inclusive
entre os jovens — o que é surpreendente. Em 2020, de
acordo com dados da consultoria Nielsen, o consumo
per capita no Brasil chegou a 2,78 litros, alta de 30% sobre
o ano anterior.

A retomada é total,
e a perspectiva é a
melhor possível”
Aldo Leone Filho,
presidente da Agaxtur, uma
das maiores operadoras de
turismo do Brasil

Haroldo Ferreira, presidente da
Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados), fala sobre a alta
de preços:

Comoa inflação impacta o setor de
calçados?

Atualmente, 85% das vendas de
calçados brasileiros ocorrem no mercado
interno. A inflação, como não poderia
deixar de ser, tem impacto direto, que se
dá não somente pelo aumento dos preços
dos calçados, mas também porque o
consumidor acaba priorizando produtos
básicos, como alimentos.

Como superar a alta de preços?
O Brasil tem o custo de produção

mais elevado entre os principais
produtores de calçados do mundo. Se o
setor segue competitivo, é pelas
‘ginásticas’ feitas pelas empresas. Entre
elas, investimentos em novas
tecnologias.

Quais são os prognósticos
para o segundo semestre?

No primeiro semestre de
2021, crescemos 30,2%, e a
expectativa é crescer 2% no segundo
semestre.

Por que a diferença?
Nos meses de setembro a dezembro de

2020, já havíamos superado as produções

mensais pré-pandemia. Então, não
teremos, no segundo semestre de 2021,
uma base fraca de comparação.

Ibaneis: ICMS não causa aumento

COMBUSTÍVEIS/GovernadordoDFrechaçaalegaçãodequeresponsabilidadepeloaltopreçodagasolinaédoimpostocobradopelos
estados,comoafirmaopresidenteJairBolsonaro.Eatacapropostadereformatributáriadogovernofederal: “ÉruimporcontadoPauloGuedes”

Os preçosmédios do etanol
hidratado subiram em 21 estados
na semana passada, de acordo
com levantamento da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP). Em
outros cinco estados, as cotações
recuaram. No Distrito Federal, não
houve apuração. Nos postos
pesquisados pela ANP em todo o
país, o preçomédio do etanol
subiu 2,23%, de R$ 4,399 para
R$ 4,497 o litro. Em São Paulo,
principal estado produtor,
consumidor e commais postos
avaliados, a cotaçãomédia do
hidratado ficou em R$ 4,262 o
litro, alta de 2,38% ante a semana
anterior (R$ 4,163).

Etanoltambém
dispara

» SAMARA SCHWINGEL
» LUANA PATRIOLINO

O
governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha
(MDB), afirmou ontem
que, ao contrário do que

vem dizendo o presidente Jair
Bolsonaro, o aumento no preço
dos combustíveis não é culpa
dos governadores. A declaração
foi feita após a reunião do IX Fó-
rum Nacional de Governadores.
Segundo o chefe do Executivo
do DF, essa “narrativa” é uma
“falácia”.“Nenhum governador
em nenhum estado aumentou o
ICMS dos combustíveis”, afir-
mou. “Houve nove reajustes de
combustíveis pela Petrobras”,
completou.

Além disso, Ibaneis afirmou
que o aumento no preço de com-
bustíveis tem relação com a ins-
tabilidade política do Brasil e de-
fendeu melhoria no diálogo entre
os Poderes. “Isso (a alta de pre-
ços) é gerado, também, pela ins-
tabilidade política por que passa
o Brasil”, disse.

Reforma tributária
Ibaneis criticou, também, as

propostas de reforma tributária
encaminhadas ao Congresso pe-
lo governo federal, que vêm sen-
do criticadas por especialistas e
desagradaram à maioria dos che-
fes de executivo dos estados. Para
o governador do DF, o problema
está justamente em quem propôs
a reforma: o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. “É ruim por
conta do Paulo Guedes, foi ele
que encaminhou”, disse.

O Congresso tem propostas
tramitando nas duas Casas em
relação ao sistema tributário do
país: A PEC 45/2019, que come-
çou a tramitar na Câmara, e a
PEC 110/2019 — apresentada no

Senado e que deve ser discutida
nesta semana. As duas matérias
tratam da fusão de tributos que
incidem sobre bens e serviços.

No caso dos tributos sobre
consumo, Guedes acredita que
seja melhor aprovar primeiro a
Contribuição sobre Bens e Servi-
ços (CBS), que unifica o PIS e a
Cofins. Depois, segundo ele, po-
deriam ser incluídos o ICMS, es-
tadual, e o ISS, dos municípios.

Há, ainda, outra proposta em
tramitação na Câmara — o PL
2.337/21, que altera o Imposto de
Renda, e que tem como um dos
destaques a tributação dos divi-
dendos em 20%. O ministro disse
que aqueles que reclamam desse
projeto são os que atualmente
são isentos do imposto e vão ter
de começar a pagar.

Para Ibaneis, a proposta endi-
vida ainda mais as unidades da
Federação. “Na posição de todos
os governadores e na minha, de
forma especial, é uma reforma
totalmente atabalhoada. Vai tra-
zer um prejuízo para estados e
municípios na ordem de R$ 15
bilhões. É inadmissível, neste
momento de retomada da eco-
nomia, em que as despesas dos
estados estão muito grandes”, de-
fendeu. “Não traz nada de simpli-
ficação na cobrança dos tributos.
É uma reforma muito ruim. Eu já
disse isso em várias oportunida-
des e reafirmo o quão ruim é esse
projeto”, reiterou.

OgovernadordoPiauí,Welling-
ton Dias (PT ), acredita que a
matéria é incoerente. “Temos
que tratar, sim, de uma reforma
tributária. Mas tratar dentro de
uma lógica para simplificar, pa-
ra garantir as condições do in-
vestidor. E ainda tratar de ou-
tros temas que podem ampliar
a capacidade de investimento
no Brasil como fazem outros
países”, afirmou.

*BERNARDO LIMA
*GABRIELA CHABALGOITY

O constante aumento no pre-
ço da gasolina, com o litro baten-
do na casa dos R$ 7,00 em alguns
postos, tem levado um número
crescente de motoristas de apli-
cativos a abandonar a atividade
diante da forte redução dos gan-
hos obtidos nas corridas.

“Hoje, nosso lucro tem que ser
dividido meio a meio com a gaso-
lina. Antes eu colocava R$ 100 de
gasolina no carro e fazia R$ 250,
R$ 300. Agora eu boto o mesmo
valor e lucro R$ 100, no máximo
R$ 120”, disse Manoel Scooby, lí-
der do Movimento dos Motoristas

de Aplicativos do Distrito Federal.
Com o preço da gasolina nas

alturas, os motoristas procuram
alternativas de combustível para
não saírem no prejuízo nas via-
gens. “Quem mora fora do DF es-
tá abastecendo com etanol, que é
mais barato no entorno, como
em Planaltina-GO, Valparaíso.
Outros estão indo para o gás GNV,
porém só tem um posto em Bra-
sília vendendo esse combustível”,
afirmou Manoel Scooby.

O problema não se restringe à
capital. Em São Paulo, o presi-
dente da Associação de Motoris-
tas de Aplicativos, Eduardo Lima
de Souza, afirma, com base em
números da prefeitura da cidade,

que 25% dos motoristas de apli-
cativos deixaram de trabalhar pa-
ra as plataformas desde o início
da pandemia.

O resultado é a queda na qua-
lidade dos serviços para o usuá-
rio. “Dá para perceber como di-
minuiu o movimento. Eu tenho
recebido muito mais solicitações
de viagem, principalmente para
lugares muito distantes de onde
estou”, disse Scooby, do DF.

Amilcar Barca Teixeira é moto-
rista de aplicativo há dois anos e
já tem planos de sair do ramo.
Desanimado com o alto preço da
gasolina, ele iniciou curso para se
tornar corretor de imóveis “Já tra-
balho na área de vendas, vou ten-

tar trabalhar também nesse ra-
mo, porque aplicativo não dá.
Com a gasolina chegando a R$ 7
nesta semana eu não tenho con-
dição de pegar uma tarifa base da
Uber de R$ 4,45”, lamentou.

Para o motorista, de 33 anos, a
perspectiva é de que a qualidade
do serviço piore com a desistên-
cia dos profissionais. “Tudo au-
mentou e a tarifa dos aplicativos
diminuiu. Enquanto a Uber e a 99
não reajustarem esses preços, ca-
da vez mais vai ter cancelamento
de motorista, principalmente em
viagem curta.”

*Estagiários sob supervisão
deOdail Figueiredo

Sem lucro,motoristas desistem de aplicativo

ManoelScooby: alto custoparaabastecerocarro tornaaatividade inviável eprejudicaatendimentoaosusuários

Reprodução

“A inflação tem impacto
diretoemnossosetor”

Lis Cappi/Esp. CB/D.A Press - 10/2/20

ABICALÇADOS PROJETA RECEITA DE MAIS DE US$ 2 MILHÕES 
EM RODADAS DIGITAIS COM COMPRADORES RUSSOS

FENÔMENO DA FALTA DE TRABALHADORES 
NOS EUA DÁ SINAIS NO BRASIL

“A INFLAÇÃO TEM IMPACTO DIRETO EM NOSSO SETOR”

04 DE AGOSTO DE 2021
COMEX DO BRASIL | GERAL  

25 DE AGOSTO DE 2021
FOLHA DE SP | GERAL  

24 DE AGOSTO DE 2021
CORREIO BRAZILIENSE | NEGÓCIOS  

https://www.comexdobrasil.com/abicalcados-projeta-receita-de-mais-de-us-2-milhoes-em-rodadas-digitais-com-compradores-russos/
https://www.comexdobrasil.com/abicalcados-projeta-receita-de-mais-de-us-2-milhoes-em-rodadas-digitais-com-compradores-russos/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/08/fenomeno-da-falta-de-trabalhadores-nos-eua-da-sinais-no-brasil.shtml
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Com a reforma tributária empacada no Congresso, os 
deputados retomaram a discussão para prorrogação 
da desoneração da folha de pagamento para 17 se-
tores da economia. Um projeto do deputado Efraim 
Filho (DEM-PB) propõe a ampliação desse prazo para 
2026. As discussões em torno da proposta começa-
ram em audiência pública nessa quarta-feira. O relator 
da proposta, Jerônimo Goergen (PP-RS), já antecipou 
que seu relatório, a ser apresentado na Comissão de 
Finanças e Tributação, será favorável à prorrogação 
do prazo. O presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferrei-
ra, destacou que o setor conseguiu manter, em média 
14 mil empregos por ano desde 2012 graças à desone-
ração da folha. Com mais trabalhadores, a produção 
também aumentou: em média, 221 milhões de pares 
de calçados foram produzidos no período.

O BEm foi reeditado pelo governo federal em abril 
via medida provisória e terminou no último dia 25. 
O programa permitiu a redução de jornada e salá-
rio ou a suspensão de contratos durante a pande-
mia. Os trabalhadores têm direito à estabilidade por 
tempo equivalente. No país, foram registrados 3,2 
milhões de acordos, conforme os dados atualizados 
até o dia 26 (contabilizações tardias, após o encer-
ramento do programa, podem alterar a quantidade 
final). Dentro da indústria, o segmento de fabrica-
ção de calçados ocupa a maior parte do bolo, com 
58.310 acordos. O presidente-executivo da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), Haroldo Ferreira, afirma que o programa 
foi essencial nos meses de maio, junho e julho. Esse 
período foi marcado pela recuperação após os efei-
tos dos fechamentos nas atividades no Estado en-
tre fevereiro e abril diante do recrudescimento da 
pandemia. - O BEm foi fundamental para preservar 
postos de trabalho para as indústrias. Na recupe-
ração também é importante, porque, quando a in-
dústria desemprega, até o ponto em que recontrata 
novamente, tem atraso até que o novo trabalhador 
pegue o ritmo - salienta Ferreira.

Desoneração da folha de pagamentos é uma medida 
que preservou milhares de empregos no Brasil, espe-
cialmente durante a pandemia. Por isso, setores da 
economia lutam junto ao Congresso para que ela se 
estenda até 2026. 

Sonora com presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira

Assista aqui

DEPUTADOS PROPÕEM PRORROGAR DESONERAÇÃO DA FOLHA ATÉ 2026

203 MIL ACORDOS PARA SALVAR VAGAS

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

26 DE AGOSTO DE 2021 
O GLOBO | ECONOMIA  

30 DE AGOSTO DE 2021 
ZERO HORA | NOTÍCIAS 

25 DE AGOSTO DE 2021 
REDE RECORD | JORNAL DA RECORD 

https://drive.google.com/file/d/1-CBZckvviyWfB1HszkWaSyzf3A2UybkN/view?usp=sharing
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CALÇANDO O BRASIL
E O MUNDO

A história da indústria calçadista brasileira é tão antiga quanto cheia de desafios. Com as primei-
ras fábricas nascidas no Rio Grande do Sul, como forma de abastecer o Exército Brasileiro com 
coturnos de couro para a Guerra do Paraguai - 1864 a 1870 -, o setor logo cravou suas raízes por 
todo o País. Na época, a produção de calçados era basicamente artesanal e se dava muito mais 
por uma demanda local do que nacional, sem apelos de moda. Com a primeira fábrica formali-
zada em 1888 em Novo Hamburgo/RS, foi a partir de meados do século passado que a atividade 
passou a se desenvolver de fato, especialmente a partir das primeiras exportações. A primeira 
que se tem registro data de 1968, quando a Strassburguer, de Novo Hamburgo/RS, embarcou o 
equivalente a US$ 4 milhões para os Estados Unidos. 

Hoje sendo o quinto setor industrial que mais emprega na Indústria da Transformação 
brasileira, a atividade gera mais de 250 mil postos de trabalho diretos em 600 municípios do 
País, sendo que em 20% destes representa mais de 50% do emprego industrial gerado. O calça-
do brasileiro, aprimorado pelos anos e pelo desenvolvimento tecnológico, também está nos pés 
de consumidores de mais de 160 países em todo o planeta, sendo desejado e reconhecido inter-
nacionalmente. Quinta maior produtora do mundo, a maior fora da Ásia, a indústria calçadista 
brasileira, apesar dos percalços, segue como um importante vetor econômico e social do País. 
Essa história de sucesso, no entanto, não seria possível sem empresas sólidas espalhadas nos 
quatro cantos do Brasil. Destacamos cases de alguns dos principais polos calçadistas brasileiros 
e que contam um pouco da história desse segmento que calça não somente o Brasil, mas boa 
parte do planeta. 
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Calçados Jacob: das agruras da Guerra ao sucesso
Foi no polo calçadista do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Novo Hamburgo/RS, que 
nasceu uma das mais tradicionais indústrias de calçados em atividade no País, a Calçados Jacob, 
produtora da marca Kildare. Criada em 1928, sob o nome de Jacob & Cia, a fábrica era dirigida 
por Kurt Jacob, que tinha como sócio Adolfo Jaeger, e produzia sandálias conhecidas pela marca 
“Cruzeiro”. Naquele início de atividades, os desafios foram além dos econômicos. 
No período pré Segunda Guerra Mundial houve até mesmo perseguição a Kurt 
Jacob por este ser alemão. Chegaram a ir na sua casa para retirar seus bens, mas 
três meses antes da declaração da Guerra ele tinha ganho a cidadania brasileira. 
Apesar dos imbróglios políticos de um tempo turbulento da história mundial, no 
final dos anos 1930 a empresa já contava com cerca de 150 colaboradores e já era 
reconhecida em todo o País. 

Hoje com 450 funcionários, a empresa atua em 30 países, com destaque 
para Austrália, Oriente Médio, África, Europa e Estados Unidos, e é administra-
da pela terceira e quarta gerações da família Jacob. “Atualmente, estamos muito 
focados em entregar coleções atrativas para os homens, que possam trazer um 
sentimento de bem estar e de estilo, para os vários momentos de consumo que 
ele possa experimentar. Queremos estar presentes e estimular os novos homens 
a encarar com autoestima e determinação as suas jornadas”, comenta o gerente 
geral de vendas da empresa, Marcos Nascimento. 

Entre os desafios contemporâneos, o gerente destaca o ambiente econô-
mico instável em nível global, passando pelo ambiente de concorrência intensa e de muitas ofertas, 
até a forte inflação das matérias-primas. “São efeitos diretos da pandemia de Covid-19”, frisa. Se-
gundo ele, hoje os canais de distribuição e o acesso à informação, dão ao consumidor uma vasta 
oportunidade de escolha qualificada. “São muitas marcas, estilos, produtos substitutos e formas 
de comprar. Conseguir a atenção desse consumidor é o que deixa o mercado de calçados tão de-
safiador. A forte mudança nos comportamentos de consumo, exponenciada pela pandemia, exige 
coragem, velocidade, flexibilidade e robustez de caixa para poder se adaptar a esse novo ambiente”, 
avalia, acrescentando que a empresa adotou uma postura de extrema cautela, embora exista uma 
retomada importante identificada no segundo semestre de 2021.

Calçados Wirth: de Dois Irmãos para o mundo
O compromisso de oferecer qualidade e elegância para os pés femininos é seguido à risca pela 
Calçados Wirth desde 1948. A calçadista gaúcha foi fundada por três sócios em Dois Irmãos/RS e 
os primeiros sapatos foram fabricados por uma equipe de 15 funcionários. A produção diária que, 
no início, era de 40 pares/dia, cresceu. Atualmente com 1,1 mil colaboradores, a calçadista produz 
aproximadamente 7 mil pares/dia.

Diretor da Wirth, Ricardo José Wirth, conta que os principais desafios 
encontrados no início estavam relacionados à abertura da empresa. “Cons-
truir uma indústria a partir de poucos recursos, conseguir crédito para in-
vestimentos e capital de giro, além de conquistar mercados e treinar a mão 
de obra estavam entre as dificuldades enfrentadas”, fala Wirth, ao dizer que 
nos tempos atuais, os desafios permanecem e se renovam permanentemen-
te. Entretanto, o contexto é outro. “A empresa alcançou estabilidade e solidez 
econômica, adquiriu know how de tecnologia e produção, boa imagem no 
mercado, fatores importantes para manter sua atividade.”

Ao longo dos 73 anos da empresa, a Wirth expandiu para o interior 
do município, onde hoje são os municípios emancipados de Santa Maria do 
Herval e Morro Reuter. “Sempre tivemos grande identificação com estas co-
munidades, onde a mão de obra é de muito boa qualidade.” Presente em mais 
de 50 países, a exportação representa atualmente cerca de 80% da produção 
da empresa. 

A redução no consumo de calçados no ano de 2020 em função da pandemia de Covid-19 
resultou em uma queda de 20% na produção ante 2019. A expectativa é de que já no próximo ano 
a empresa esteja operando nos níveis pré-pandemia.

RIO GRANDE DO SUL
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Calçados Ala: identidade com o polo catarinense
Subindo do Sul brasileiro, paramos em Santa Catarina, onde o polo de calçados femininos de São 
João Batista vem ganhando notoriedade desde a década de 1990, quando a cidade deixou o título 
de Capital do Açúcar para se tornar a Capital Catarinense do Calçado. 

Há mais de 35 anos no mercado, a Calçados Ala é uma das 
mais importantes representantes do polo catarinense. Hoje com 
uma produção de mais de 210 mil pares mensais, a empresa projeta 
um crescimento de 10% até o final de 2021, embalada pela retomada 
do mercado interno e das exportações, hoje presentes em mais de 
30 países. 

O diretor comercial da empresa, Jonatha dos Santos, ressal-
ta que além de fabricar as marcas próprias (Ala e Zatz), a calçadista 
produz para mais de 500 marcas de calçados. Com 800 funcioná-
rios, Santos destaca que a empresa prima por mão de obra da região, 
o que fortalece ainda mais a identidade com o polo calçadista local. 
Segundo o diretor, o ano de 2020 foi bastante complicado para a em-
presa, que vinha em uma crescente até 2019. “A  recuperação já vem 
sendo sentida em 2021 e deve se consolidar no próximo ano”, projeta, 
ressaltando que a empresa embarca seus produtos para 30 países, o 

que ajuda a diminuir os riscos inerentes à sazonalidade das vendas no Brasil. No mercado interna-
cional, conta Santos, o destaque é para o Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos 
e países da América Latina.

SANTA CATARINA

SÃO PAULO

Democrata: a excelência do calçado masculino
Outro polo tradicional do setor calçadista brasileiro é o de Franca, em São Paulo. Reconhecido 
historicamente pela produção de calçados masculinos de excelência, o polo iniciou seu desen-
volvimento em meados dos anos 1950, tendo alcançado sucesso no mercado internacional a 
partir da década de 1970. 

Fundada em 1983 em uma garagem e com apenas três funcionários, uma das mais tra-
dicionais indústrias de calçados masculinos do País, a Democrata é uma das principais repre-
sentantes do polo francano. “A expertise da Democrata está concentrada no atendimento ao 
público masculino, porém não descarta intenções futuras em atender também o público femi-
nino”, conta Anderson Melo, gerente de exportação da empresa, 
lembrando que entre 2014 e 2017 a empresa chegou a produzir 
calçados femininos no modelo private label – marca do cliente –  
para exportar à França, Itália e Rússia. 

Melo conta que atualmente a marca produz mais de 11 mil 
pares diários, mais de 250 mil pares todos os meses. “O principal 
volume está direcionado ao mercado interno, onde comercializa-
mos 80% da produção. Com relação às exportações, temos uma 
distribuição bem pulverizada e que atende mais de 60 países, 
sendo os principais volumes servidos aos Estados Unidos e Amé-
rica Latina”, comenta Melo, ressaltando que a marca tem foco 
permanente no aumento de mercados internacionais. 

Segundo Melo, em 2006, a exportação da marca atingiu 
55% da produção total, número favorecido pela combinação da excelência do produto, oportu-
nidades internacionais e o câmbio favorável. O ano de 2020, assim como para o setor como um 
todo, foi muito difícil para a Democrata. O gerente lembra que a empresa precisou paralisar suas 
atividades em março em função das restrições da pandemia de Covid-19, reiniciando parcial e 
gradualmente a produção em junho. “Hoje, no entanto, estamos a todo vapor, recuperando per-
das causadas pela pandemia e com foco em superar os números de vendas e produção de 2019, 
que é derivado de crescentes anteriores”, conclui.
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Mariotta: mercado em expansão
Desenvolvido a partir da década de 1980, o polo de Jaú é, em São Paulo, o oficial represen-
tante dos calçados femininos. Com 35 anos de atividade, a Mariotta é uma das principais 
produtoras do polo calçadista do polo paulista. Na sua fundação, assim como a maior parte 
das calçadistas brasileiras, possuía uma produção tímida de apenas 14 pares de sandálias de 

couro diários, algo em torno de 320 pares por mês. Hoje produzindo mais 
de 4,5 mil pares de sapatos femininos variados diariamente, mais de 100 mil 
pares por mês, a empresa emprega 220 pessoas e enxerga novos desafios. 
“Quando fundada, a Mariotta tinha uma grande perspectiva de crescimento, 
especialmente porque tínhamos um grande mercado interno e uma concor-
rência menor”, conta o gerente comercial da empresa, Marcus Barrientos. 

Segundo Barrientos, com o tempo - e o aumento da concorrência - o 
desafio foi manter um equilíbrio maior entre o atendimento ao mercado in-
terno e externo, o que a empresa soube realizar. “A pulverização das vendas 
ajuda muito na redução de riscos diante de crises, como a provocada pela 
pandemia do novo coronavírus”, conta, ressaltando que hoje a exportação 

representa 20% da produção, mas que o objetivo é chegar a 30% até a metade do ano que 
vem. O incremento no mercado externo, segundo Barrientos, deve se dar a partir do aumento 
das parcerias com distribuidores, o que já ocorre em mercados latino-americanos. 

A Mariotta, apesar da estrutura de excelência, não passou incólume diante dos impac-
tos da Covid-19. “O ano passado foi terrível. Com muita dedicação, reorganizamos o negócio 
e conseguimos sobreviver”, recorda Barrientos, ressaltando que a queda produtiva chegou a 
40%. “O impacto se deu, sobretudo, pelo mercado interno, onde vendemos mais de 80% da 
nossa produção”, acrescenta. Apesar do susto de 2020, Barrientos olha com otimismo para 
o futuro. Para ele, no ano de 2021 já foi recuperada boa parte das perdas do ano passado. “A 
nossa perspectiva para o segundo semestre, embaladas pelo Natal, são muito boas”, projeta 
o gerente, ressaltando que a meta é, até metade de 2022, estar nos níveis pré-pandêmicos, 
em 2019. “A pandemia acabou fazendo com que muitas empresas ficassem pelo caminho. Ao 
mesmo tempo em que temos um mercado mais amplo para trabalhar, temos essa dificuldade 
da retomada. Acreditamos que a situação vá se regular somente nos próximos anos”, avalia o 
Barrientos, destacando ainda a elevação dos custos desse período pós-pandemia.

Pampili
Conhecido por ser a Capital Nacional do Calçado Infantil, Birigui, no interior de São Paulo, co-
meçou o seu desenvolvimento como polo calçadista a partir da década de 1960. Empresários da 
época relatam que a escolha pela produção do segmento infantil se deu por dois fatos: a con-
corrência menor, já que os polos do Estado atuavam ou no segmento masculino ou feminino, e a 
necessidade menor de recursos financeiros para a produção. Deu certo e o polo 
se consolidou nacionalmente a partir da década de 1980. 

Uma das empresas mais tradicionais do polo é a Pampili, criada em 
1987. Fundada pelo casal Maria e José Roberto Colli, a empresa começou com 
cerca de 12 colaboradores e uma produção diária de 80 pares por dia. O pri-
meiro produto fabricado foi uma sandália unissex. Filho dos fundadores e dire-
tor da Pampili, Diego Colli revela que a marca Pampili começou a ser desenvol-
vida no segundo ano da empresa. O primeiro calçado foi um modelo de festa, 
rosa, de verniz, com um laço. Após o lançamento, a marca foi registrada e a 
calçadista se dedicou ao propósito de calçar os passos de todas as meninas. 

Apesar do contexto econômico conturbado, que inclusive foi um dos 
principais desafios do início da empresa, a Pampili se desenvolveu rapidamen-
te. A inovação e a busca por novidades para apresentar ao mercado faz parte da filosofia da 
empresa desde o início. A Nação Pampili é composta pelas marcas: Pampili, Pampili Mini e Twe-
enie. O sucesso no mercado brasileiro levou a empresa a conquistar os pés de meninas de pra-
ticamente todos os continentes. Presente nos mais diversos países, a empresa também opera 
em negócios de varejo com marca própria em países como Angola, Argentina, Emirados Árabes 
Unidos, entre outros. “Olhar a nossa trajetória é sempre muito gratificante. A qualidade em cada 
detalhe, acabamento e conforto são a base de criação para cada produto confeccionado por 
nós. É a melhor maneira de materializarmos o nosso propósito em produtos que surpreendam e 
encantem nossas meninas e seus familiares”, finaliza Colli.
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STIR: direto da terra dos esportivos
Conhecido pela produção de calçados esportivos, o polo de Nova Serrana, 
em Minas Gerais, ganhou notoriedade a partir da década de 1990, mas ini-
ciou as atividades muito antes. Com dificuldades para o plantio, pois o solo 
não era propício para a agricultura, a cidade desde sempre encontrou na 
indústria de calçados uma forma de desenvolvimento.

A tradicional marca Stir está no polo de Nova Serrana desde 1973, 
quando surgiu como uma empresa famíliar na qual cinco funcionários pro-
duziam 15 pares de tênis por dia, em torno de 345 por mês. Quase 50 anos 
depois, com mais de 180 colaboradores, a produção passou para 3 mil pares 
diários, quase 70 mil por mês. O diretor comercial da empresa, Rogério Alves, conta que no princí-
pio a produção era artesanal, sem tecnologia em maquinário e apelo de moda, o que mudou com 
o passar dos anos e aumento da concorrência. “Hoje em dia, o grande desafio é estar sempre an-
tenado ao ritmo da moda, as constantes mudanças de cenários e produtos e ter uma coleção que 
atenda os anseios de visual, conforto e tecnologia, tudo alinhado a um preço competitivo”, avalia. 

O sucesso no mercado brasileiro impulsionou a empresa a buscar voos mais altos, além-
-fronteiras. Ainda que com poucos volumes embarcados, especialmente para a América do Sul, 
a Stir se associou à Abicalçados neste ano com o objetivo de aumentar as exportações dos seus 
produtos. Hoje as exportações respondem por cerca de 3% da produção, número que a empresa 
quer elevar para 10% nos próximos anos. 

O ano de 2020, segundo Alves, trouxe uma queda de 20% para a empresa, isso porque 
houve crescimento no mercado digital da empresa, caso contrário o estrago seria pior. “O merca-
do hoje traz os desafios de se recuperar da crise do novo coronavírus. Além da necessidade de as 
pessoas terem que ficar em casa, o comércio calçadista ficou vários meses fechado e restringido 
nesta pandemia. O impacto foi enorme”, diz. No ano corrente, a recuperação está vindo, mas 
devagar. “Em 2021 crescemos cerca de 10% ante o ano passado”, diz, ressaltando que, apesar de 
todas as dificuldades, 2021 tem sido um ano de recuperação e de uma nova realidade do mercado, 
com maior valorização do polo calçadista local pelas empresas e pelos consumidores mineiros. 

ESPECIAL

MINAS GERAIS

Batatinha: fugindo do óbvio
Foi dessa forma que a Batatinha se destacou no polo dos calçados esportivos. A 
então Calçados Wagner foi fundada em 1970 nos fundos da casa dos avós de Iago 
Silva Coelho Assis. Diretor da Batatinha Calçados, Assis conta que no início, a calça-
dista se dedicou à produção de calçados colegiais femininos e quando a segunda 
geração entrou no negócio, o foco mudou. “Foi quando demos um salto. Em 1988 
nasceu a marca Batatinha e toda a produção foi direcionada para o infantil”, conta, 
ao dizer que a capacidade produtiva da empresa é de 700 mil pares por ano. 

Com cerca de 100 colaboradores diretos e 40 indiretos, a Batatinha está 
ligada à emancipação da cidade de Nova Serrana. “Meu bisavô foi um dos emanci-
padores do município e pelo fato de sermos de Nova Serrana fundamos a empresa 

aqui”, comenta, ao dizer que o polo hoje tem cerca de mil indústrias de diversos segmentos. “Entre os 
diferenciais, a qualificada mão de obra, a ampla variedade de serviços terceirizados e os fornecedores. 
Outro ponto positivo é que todos se ajudam no polo e nos adaptamos rápido.”

A velocidade da moda, bem como de lançamentos tecnológicos, são alguns dos desafios atu-
ais apontados pelo diretor. “Percebemos que muita coisa com relação ao maquinário mudou bastan-
te e vai continuar mudando. Essas tecnologias diminuem o custo da produção e possibilitam novas 
maneiras de vendas”, afirma. Com 5% da produção voltada para a exportação, a calçadista pretende 
ampliar esse percentual. “No exterior, nossos principais mercados são os países sul-americanos. Que-
remos ter uma porcentagem maior até para não ficarmos tão dependentes do mercado interno”, 
comenta Assis, ao falar que a empresa projeta crescer 20% este ano. 

“E assim começamos a recuperar as perdas de 2020. Apesar das dificuldades do ano pas-
sado, mantivemos nossa meta, estipulada em 2019, de dobrar o faturamento em 2024. Para isso, 
esperamos crescer 45% em 2022 para então voltarmos ao patamar de 2019.” Com relação a inves-
timentos futuros, a Batatinha pretende investir em mão de obra e realizar investimentos pontuais 
de maquinário na produção.
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Irá Salles: brasilidade e consciência
A Bahia, apesar de contar com uma indústria calçadista pujante, não é considerada 
um polo calçadista pelo fato de ter a produção bastante pulverizada no Estado. 
Dada a importância, no entanto, a equipe do Abinforma conversou com uma em-
presa nativa de Salvador, a Irá Salles. Com apelo da brasilidade, a empresa nasceu 
em 1999 e desde já passou a conquistar o público mais antenado em moda e design 
autoral no Brasil e no mundo. Com uma produção única de 500 peças entre bolsas, 
sapatos e acessórios, a Irá Salles possui um ateliê com 10 pessoas, que desenvolvem 
obras para serem produzidas em parceria com artesãos locais. “Quando iniciamos 
o processo de criação damos preferência às comunidades locais, gerando renda e 
economia para essas mulheres”, conta a designer Irá Salles, proprietária da marca, 
que tem orgulho de dirigir a única grife  verde-amarela a fazer parte do  acervo do 

maior museu de bolsas do mundo, o Tassen Museum of Purses and Bags, de Amsterdã/HOL. 
O cuidado na produção, que trata os produtos como obras de arte, também se reflete na 

consciência ambiental. Segundo Irá, a empresa escolhe materiais sustentáveis, buscando fornece-
dores com selo de qualidade e que demonstrem preocupação com o meio ambiente.  “A filosofia é 
incorporada em todo o processo e na nossa forma de trabalhar e se relacionar com nosso consumi-
dor, orientando e conscientizando sobre um consumo melhor”, conta.

A excelência da Irá Salles não fica somente no Brasil. A designer conta que, atualmente, cerca 
de 20% dos produtos são exportados para países da Ásia e também Estados Unidos. Com um nicho 
de mercado diferenciado, Irá conta que a marca não sofreu tanto em função da crise provocada pela 
Covid-19, tendo terminado o ano com resultados muito semelhantes aos aferidos na pré-pandemia. 
“O ano de 2021 já revela um aumento de cerca de 50% em relação ao ano passado dentro do mer-
cado nacional, muito impulsionado pelas vendas digitais”, comemora Irá. 

ESPECIAL

BAHIA

PARAÍBA

Samara Calçados: tradição no Nordeste brasileiro
O polo calçadista da Paraíba se desenvolveu fortemente a partir da década de 1990, 
com a migração de fábricas do Sul em busca de incentivos fiscais concedidos pelos 
sucessivos governos. Mas foi uma empresa nativa que chamou a atenção da equipe 
do Abinforma. Na terceira geração da família, a Samara Calçados foi fundada em 
1977, em João Pessoa. A empresa, que começou com quatro funcionários produ-
zindo calçados infantis, conta atualmente com três unidades produtivas, localizadas 
nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Serra Redonda. Diretor e neto de 
um dos sócios fundadores, José Saad Rached Neto conta que a empresa teve um 
crescimento muito rápido. “Começamos com uma linha que não tinha montagem, 
cola, nada disso. Fazíamos sapatos só na costura e logo depois fomos crescendo e 
incluindo novos produtos, como uma sandalinha forrada.”

Atualmente, a calçadista trabalha com três marcas infantis: Samara Calçados, 
Be & Bi e Pimpopé, cada uma voltada para um nicho diferente. O também diretor da empresa, José 
Saad Rached Filho, conta que para ampliar a linha de produção, uma viagem ao Rio Grande do Sul 
foi realizada com o objetivo de conhecer fornecedores, porque no início não existia cadeia de supri-
mentos na região. “Ficamos uma semana no polo gaúcho e, a partir daí, começamos a produzir linhas 
diferentes. E esse acesso aos fornecedores foi, justamente, um dos maiores desafios que encontramos 
no início.” Na visão dele, a forte concorrência é, atualmente, o maior desafio enfrentado pela empresa. 
“Muitas empresas diversificaram suas produções e entregam todos os tipos de produtos.”

Neto conta que a Samara Calçados, quando estava buscando cidades para a expansão da 
empresa, levou em consideração a proximidade entre as unidades fabris. “Como nossa família é 
da Paraíba, a empresa, naturalmente, foi criada em João Pessoa. E concentrando as unidades na 
Paraíba conseguimos nos deslocar facilmente de uma cidade para a outra”, salienta, ao dizer que a 
calçadista ainda não recuperou as perdas obtidas no ano passado. “Temos uma capacidade ocio-
sa ainda. Nosso plano para os próximos meses é o de recuperação desta capacidade para então 
voltarmos a planejar o investimento em alguns maquinários”, conclui Neto.
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Vizzia: de solados a sandálias
Também do polo calçadista cearense, a Vizzia Sandálias foi criada em 1996, em Juazeiro do 
Norte. Tendo iniciado suas atividades com 14 funcionários que produziam solados para in-

dústrias calçadistas da Região, com o passar dos 
anos a empresa passou a produzir suas próprias 
sandálias, do baby ao adulto. Hoje são mais de 
340 funcionários produzindo mais de 15 mil pares 
todos os dias, 345 mil por mês. “Estamos operan-
do com 75% da nossa capacidade, que é de pro-
duzir muito mais”, conta o presidente da empresa, 
Glaidston Gonçalves de Lucena, que ressalta que 
a empresa chegou a trabalhar com apenas 30% da 
capacidade instalada durante o ano passado. 

Em 2021, no entanto, a palavra de ordem da 
Vizzia é retomada. “Só não é maior porque está 
faltando mão de obra e os insumos estão mais 
parcos e com custos elevados”, diz. Segundo o 
empresário, não havendo mais surpresas com re-
lação à Covid-19, a estimativa é recuperar as per-
das até o final do ano. 

Via Malibu: entre gigantes
Assim como o polo paraibano, o polo do Ceará atraiu muitas grandes empresas do Sul do 
País em busca de incentivos fiscais. Entre Grendene e Vulcabrás, porém, uma pequena no-
tável chama a atenção. Fundada em julho de 2010, a Via Malibu iniciou suas atividades com 
nove colaboradores e um projeto para produção de 10 mil pares semanais de chinelo de 
dedo injetado na cidade de Juazeiro do Norte. 

No início, o grupo cearense que hoje conta com 103 
colaboradores e produz 30 mil pares de chinelos de PVC e 
25 toneladas de placas de EVA para atender tanto o setor 
calçadista como outras indústrias, teve alguns desafios a se-
rem superados. A sócia-administrativa da empresa, Rosana 
Maria de Oliveira Ribeiro, cita o lançamento do produto no 
mercado como um deles. “Tivemos, no início, que concorrer 
com grandes marcas já existentes e consolidadas. Hoje, são 
novos desafios, como incertezas políticas, instabilidade eco-
nômica e um cenário pandêmico, no qual fomos obrigados 
a conviver com um novo normal e nos readaptar sem muitas 
certezas dos passos que poderíamos dar.”

Rosane comenta que apesar dos desafios impostos 
pelo contexto, alguns aspectos auxiliam a produção e os negócios do grupo. “Estamos em 
uma região privilegiada em diversos sentidos, principalmente quando se trata da localiza-
ção geográfica, com as principais capitais nordestinas em um raio de 600 km e fácil acesso 
a dois grandes portos, Pecém e Suape. A região oferece, ainda, mão de obra qualificada, 
incentivos fiscais e facilidade no escoamento dos nossos produtos”, pontua, ao falar dos 
motivos que levaram a empresa a se instalar em Juazeiro do Norte.

Há 11 anos no mercado, a Via Malibu realizou sua primeira exportação no ano de 
2018. E, atualmente, as vendas para o mercado externo representam 10% da produção. O 
continente sul-americano é o principal mercado das exportações da marca, que também 
está presente em países do Oriente Médio e da Europa. Rosane finaliza salientando que a 
calçadista busca um processo de melhoria contínua. “Assim, estamos sempre aprimorando 
nosso processo produtivo, bem como nossos colaboradores, para entregar um produto de 
excelência, sempre pensando no meio ambiente e em atingir novos mercados”

ESPECIAL

CEARÁ
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REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 
PÕE EM RISCO 25 MIL POSTOS DE TRABALHO
NO SETOR CALÇADISTA

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, participou, no último dia 1º de setem-
bro, de reunião com a ministra da Secretaria Geral do Governo Federal Flávia Arruda, no Palácio 
do Planalto. O tema do encontro foi o PL 2541/2021, que prevê a extensão da desoneração da 
folha de pagamentos para 17 setores, entre eles o calçadista, até 2026. 

Na oportunidade, Ferreira destacou que, caso a medida não seja renovada, existe o risco 
de perda de mais de 25 mil postos de trabalho no setor em dois anos. Segundo o dirigente, 
existe uma sensibilidade sobre o viés social do projeto no Governo, que busca alternativas para 
diminuir o impacto da renovação da medida no orçamento da União. “O Governo reconhece a 
necessidade de manter a desoneração da folha e quer construir opção definitiva com o menor 
efeito possível nas contas públicas”, conta. 

Levantamento da Abicalçados aponta que a reoneração da folha geraria um aumento de 
R$ 600 milhões por ano em carga tributária para as empresas de calçados, especialmente pelo 
fato dessas serem intensivas em mão de obra e grandes geradoras de emprego. “Taxar empre-
sas por empregos gerados é uma aberração tributária brasileira. Quanto mais se emprega, mais 
se paga”, destaca, ressaltando que a cadeia coureiro-calçadista gera mais de 340 mil postos de 
trabalho diretos no País. 

Para Ferreira, a não renovação da medida a partir do próximo ano seria um “balde de 
água fria na recuperação do setor”, que depois de encolher mais de 18% no ano passado recém 
começa a experimentar os efeitos de uma retomada. Entre janeiro e julho, a atividade gerou mais 
de 15 mil postos de trabalho, efeito direto do incremento das vendas internas e das exportações. 

Entenda
Criada em 2012, a medida da desoneração da folha de pagamentos permite que empresas de 17 
setores econômicos possam substituir o pagamento de 20% sobre a folha de salários por 1% a 
4,5% da receita bruta, excluindo a exportação. No caso do setor coureiro-calçadista, o pagamen-
to é estipulado em 1,5% sobre a receita. A renovação da medida para o setor coureiro-calçadista, 
que termina em dezembro de 2021, já estava sendo defendida pelo PL 2911/2020, de autoria do 
deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-calça-
dista Lucas Redecker (PSDB-RS). 

O que está sendo discutido agora é o PL 2541/2021, de autoria do deputado federal  Efraim 
Filho (DEM-PB) e relatoria do deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS). O Projeto defende a 
renovação da medida não somente para o setor coureiro-calçadista, mas para todos os 17 setores 
econômicos hoje contemplados. Além da Abicalçados, participaram do encontro com a ministra 
Flávia Arruda representantes da ABIT, ABIMAQ, CBIC, ABPA, ABT, CNT, entre outros. 

ABINOTÍCIAS
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ABICALÇADOS PARTICIPA DO 
EXPORTA FRANCA, EM SÃO PAULO

ABINOTÍCIAS

O presidente-executivo e a co-
ordenadora de Inteligência de 
Mercado da Abicalçados, Harol-
do Ferreira e Priscila Linck, foram 
convidados para participar da Se-
mana Exporta Franca, realizada 
pela Prefeitura Municipal de Fran-
ca em conjunto com a Associação 
do Comércio e Indústria de Franca 
(ACIF) e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) entre os dias 23 e 
26 de agosto. Na oportunidade, os 
representantes da entidade calça-
dista destacaram a importância da 

atuação comercial assertiva, por meio de um planejamento estratégico, para os melhores resultados 
no mercado internacional de calçados. Destacando que mais de 75% das exportações de calçados 
brasileiros são realizadas por empresas participantes do programa Brazilian Footwear, mantido pela 
Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) desde o ano 2000, Priscila ressaltou as ferramentas de Inteligência de Mercado que 
podem auxiliar na identificação de mercados potenciais para as exportações. A pesquisa de merca-
do mensura a demanda, concorrência, preços praticados, questões logísticas e tarifárias, barreiras, 
entre outros pontos. “A Inteligência de Mercado da Abicalçados realiza essa pesquisa em quatro 
etapas: identificação de produtos e posicionamento, identificação do mercado-alvo, prospecção de 
clientes potenciais e realização de ações comerciais e de posicionamento”, explica. 

Os dados levantados pela Inteligência de Mercado, segundo Priscila, são colhidos por 
meio de amplos estudos com referências oficiais, nacionais e internacionais. Para o período de 
2022/2023, os mercados-alvo elencados pelo Brazilian Footwear são Estados Unidos, França, 
Reino Unido, Colômbia, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul. Nesses, e em países que te-
nham impacto nos alvos do programa, estão previstas ações de promoção comercial — feiras, 
rodadas e ações digitais — e de imagem. “O convênio para o próximo biênio está em construção 
e terá as ações divulgadas até o final deste ano”, adianta. 

Semana Exporta Franca
Além de Priscila, participou da abertura do evento, no dia 23, o presidente-executivo da Abi-
calçados, Haroldo Ferreira, que destacou a importância do programa Brazilian Footwear, que 
mesmo diante das dificuldades enfrentadas vem qualificando as exportações brasileiras de cal-
çados. “Atualmente, estamos presentes em mais de 160 países, número que não chegava a 100 
antes de darmos início ao Brazilian Footwear”, disse na oportunidade. 

Com o objetivo de sensibilizar empresas de quaisquer portes e maturidade para a ex-
portação, a Semana Exporta Franca teve o apoio do Senai/Franca e contou com quatro dias de 
palestras presenciais e transmissões ao vivo sobre exportação, mercados, ferramentas e com-
portamentos empresariais. Participaram do evento entidades e instituições como a Abicalçados, 
o Sindifranca, o Sebrae, a ACIF,  o Instituto Cidade do Calçado, o Cecafé,  a Apex-Brasil, o Con-
sulado Americano, a InvestSP, entre outras. 
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O programa Origem Sustentável, criado para certificar indústrias da cadeia de calçados que adotam 
processos produtivos sustentáveis, foi tema de apresentação na 3ª edição do Seminário de Desenvol-
vimento Econômico. O evento, realizado pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo/RS, contou 
com a exposição do presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, e da superintendente da 
Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), 
Silvana Dilly, no último dia 2 de setembro. 

Na oportunidade, Ferreira destacou que os ganhos de uma certificação de sustentabilidade 
vão além dos ambientais. No caso do Brasil, citou uma pesquisa da Grant Thornton que aponta que 
mais de 70% das empresas brasileiras acreditam no impacto positivo da sustentabilidade nos negó-
cios. “Os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre a importância da sustentabilidade e 
esse movimento tem se refletido nas empresas”, disse. Segundo o executivo, no mercado internacio-
nal o processo é semelhante. “A Abicalçados tem sido procurada por compradores estrangeiros em 
busca de fornecedores sustentáveis e esse também é um dos motivos para o crescimento do Origem 
Sustentável, já que é o único certificador de processos sustentáveis da cadeia calçadista no Brasil”, 
frisou.

Na sequência, Silvana detalhou como funciona o Programa, criado pela Abicalçados e As-
sintecal em 2013 e reformulado em 2019. “Certificamos empresas que tenham o processo produtivo 
sustentável. Do que adianta ter um produto sustentável se o processo para a produção dele não foi 
sustentável?”, questionou. O Origem Sustentável tem seus indicadores baseados em referências inter-
nacionais como os 17 objetivos para desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas 
(ONU), o que lhe confere abrangência no mercado externo. 

Silvana explicou que, para a certificação, são avaliados 104 indicadores que trazem a sustenta-
bilidade nas suas dimensões ambiental, econômica, social e cultural. “Além disso, é importante que a 
empresa tenha mecanismos de gestão da sustentabilidade, envolvendo todos os seus setores”, desta-
cou. A superintendente explicou que a ideia de trazer aspectos sociais, econômicos e culturais partiu 
da necessidade de se ter uma abrangência maior do conceito de sustentabilidade, ainda muito vincu-
lado apenas às questões ambientais. 

Para aderir ao Origem Sustentável, as empresas precisam ser associadas à Abicalçados (calça-
distas) ou à Assintecal (fornecedores de componentes). As auditorias são realizadas pela SGS, ABNT, 
SENAI e BUREAU VERITAS, sendo que a validade da certificação é de dois anos. As certificações pos-
suem quatro níveis. Empresas que contemplam acima de 20% (micro e pequenas) e de 30% (médias e 
grandes empresas) dos indicadores recebem o selo Bronze, as que contemplam acima de 40% rece-
bem Prata, as que respondem por mais de 60% dos indicadores recebem Ouro e as que ultrapassam 
80% dos indicadores alcançam o nível máximo, o Diamante.

Atualmente, o Origem Sustentável conta com nomes como Vulcabras, Piccadilly, Bibi, Boxprint 
e Caimi & Liaison certificadas, e tem mais de 50 empresas em processo de implementação, caso da 
Schutz, Usaflex, Ramarim, Beira Rio, Via Marte, Redeplast, Calçados Ala e Bebecê.

Seminário
Entre os dias 10 de agosto e 2 de setembro, a 3ª edição do Seminário de Desenvolvimento Econômi-
co de Novo Hamburgo apresentou uma série de debates com o objetivo de pensar alternativas aos 
diversos setores produtivos em meio à crise gerada pela pandemia da Covid-19. A atividade foi pro-
movida pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo e pela Escola do Legislativo hamburguense 
em parceria com diversas entidades.

Confira a live completa https://www.youtube.com/watch?v=X9EcL3jR4-c. 

ORIGEM SUSTENTÁVEL É TEMA DO 
SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

https://www.youtube.com/watch?v=X9EcL3jR4-c 
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ABICALÇADOS ANUNCIA 
SEIS NOVAS ASSOCIADAS

A Abicalçados vem trabalhando fortemente na união do setor calçadista brasileiro e prova disso 
é o número de empresas de todos os portes e regiões que vêm buscando a associação à enti-
dade. Somente no mês de agosto, seis novas empresas entraram para o quadro de associados. 

Uma delas é a Xuá Xuá, fabricante de calçados infantis de Birigui/SP. Com uma produção 
única e artesanal, a marca preza pelo conforto e qualidade, indo além dos atributos estéticos. 
“Com muito amor, muita paixão, nosso time cria, projeta e transforma inspirações em calçados 
que protegem, confortam e fazem com que as crianças brinquem e se divirtam com muita ma-
ciez, proteção e design”, diz o manifesto da marca. O principal objetivo da associação, segundo 
a empresa, é participar das rodadas de negócios on-line com América Latina e demais ações de 
exportação do segundo semestre do ano. Conheça a marca em www.xuaxua.com.br.

Também do segmento infantil, a Petit Cheval chegou até a Abicalçados pelo conhecimen-
to da Campanha Um Sapato pelo Brasil. A campanha despertou o interesse sobre a entidade 
que defende a produção nacional de calçados. De Porto Alegre/RS, a marca nasceu do desejo 
de produzir calçados confortáveis, resistentes e divertidos. “Acreditamos que as crianças devem 
ser livres para se expressar de forma saudável e natural. Nossos produtos buscam preservar a 
liberdade de movimento e respeitar o desenvolvimento saudável de cada criança”, diz a diretora 
Luiza Lisot, que destaca que o principal objetivo da associação à Abicalçados é ampliar as ex-
portações da empresa. Conheça a marca em www.petitcheval.com.br.

Em busca de ampliar as exportações de calçados a partir de participações em ações do 
Brazilian Footwear, a Santa Lolla, de São Paulo/SP, está presente em mais de 1,5 mil pontos de 
vendas brasileiros e 170 franquias, sendo uma delas no Paraguai. Com 16 anos no mercado, a 
Santa Lolla firmou-se como uma das principais referências de moda no Brasil, antecipando e 
criando tendências com um time afiado que cria cerca de cinco coleções e sete mil novos itens 
e produtos todos os anos. Conheça a marca em www.santalolla.com.br.

Visando  iniciar no mercado internacional de forma estratégica e assertiva, a Nobs, de 
Caxias do Sul/RS, buscou a Abicalçados por indicação do Programa de Qualificação para Ex-
portação (PEIEX), da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil). A empresa, que prima pelo conforto e cuidado com os pés, oferece ao mercado, além 
das confortáveis e estilosas slides femininas e masculinas, palmilhas anatômicas certificadas 
pelo IBTEC, sapatilhas e luvas de hidratação. Conheça a marca em www.nobadshoes.com.

Construíndo fábrica em Franca/SP para produzir seus próprios calçados, a Corcel.Shop 
chegou à Abicalçados com o intuito de participar de iniciativas voltadas à exportação de cal-
çados. A empresa decidiu se associar à entidade após assistir à uma palestra da Inteligência de 
Mercado da entidade, em Franca. Criada e conduzida por vibrações musicais a partir da fusão 
do rock com a música country, combinando, cordas, laços, canivetes, botas, chapéus e cavalos 
com os elementos que estão relacionados com a vida na cidade, a marca vem chamando a aten-
ção do mercado. Conheça em www.corcel.shop.

ABINOTÍCIAS

http://www.xuaxua.com.br
http://www.petitcheval.com.br
http://www.santalolla.com.br
http://www.nobadshoes.com
http://www.corcel.shop
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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%

NOVAS ASSOCIADAS DE AGOSTO

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; 

XUÁ XUÁ 
www.xuaxua.com.br

PETIT CHEVAL 
www.petitcheval.com.br 

SANTA LOLLA 
www.santalolla.com.br

NOBS 
www.nobadshoes.com

CORCEL.SHOP 
www.corcel.shop 

DOMINI DOMINIQUE
www.dominidominique.com

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados

Com uma produção sustentável, a Domini Dominique, de Campo Bom/RS, preza pelo 
consumo consciente e por isso desenvolve modelagens atemporais de tênis femininos e mascu-
linos, utilizando-se de todo o seu expertise para fabricar para outras marcas. A indicação para 
associação à Abicalçados partiu da participação no PEIEX, uma das muitas capacitações assis-
tidas pela jovem marca. O objetivo da associação é utilizar os benefícios da entidade em geral. 
Conheça a marca em www.dominidominique.com. 

A analista de Relacionamento da Abicalçados, Aline Maldaner, destaca que a entidade 
possui, em seu quadro de associadas, empresas de todos os portes e segmentos e com os ob-
jetivos mais diversos. “Temos soluções tanto para o mercado interno quanto externo, além da 
representatividade nacional. Empresas que se somam à Abicalçados estão se ajudando e aju-
dando o setor calçadista como um todo a ser ainda mais forte e representativo”, avalia.

Atualmente, a Abicalçados conta em seu quadro de associados com empresas que res-
pondem por mais de 70% da produção nacional de calçados, que foi de 763,4 milhões de pares 
no ano passado.

http://www.dominidominique.com
http://www.xuaxua.com.br
http://www.xuaxua.com.br
http://www.santalolla.com.br
http://www.dominidominique.com
http://www.corcel.shop
http://www.nobadshoes.com
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RODADA DE NEGÓCIOS DE
SUSTENTABILIDADE INTEGRA
EMPRESAS DE CALÇADOS

Com o objetivo de conectar fabricantes calçadistas com fornecedores que produzem materiais 
eco-responsáveis, a Abicalçados, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Com-
ponentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), realiza a segunda edição da Rodada de 
Negócios da Sustentabilidade. O evento tem inscrições abertas até o dia 27 de setembro e acontece 
no próximo dia 18 de outubro, na Fenac, em Novo Hamburgo/RS. 

A organização estima a participação de mais de 50 fornecedores de insumos para o setor 
calçadista, componentes que devem estar de acordo com os preceitos da sustentabilidade. A cura-
doria será de Júlia Webber, consultora do Núcleo de Pesquisa e Design da Assintecal, que também 
realizará um cruzamento entre oferta e demanda para a otimização das rodadas. 

As rodadas de negócios de sustentabilidade são realizadas pela Assintecal desde 2019. O ob-
jetivo é promover a integração das empresas de calçados com fornecedores de produtos sustentá-
veis — orgânicos, reutilizáveis, reciclados, recicláveis, biodegradáveis — a fim de estimular negócios 
conscientes na indústria. 

Na última edição, participaram empresas como Arezzo, Bibi, Beira Rio, Dakota, Grendene, 
Havaianas, Nike, Piccadilly, Usaflex e Vert Shoes. Para fazerem parte das rodadas, os expositores de-
vem apresentar produtos que se enquadram dentro de critérios estabelecidos. Na ficha de inscrição, 
descrevem o material, como é o processo de produção, se têm parceria para coleta de materiais 
(logística reversa) e se os resíduos são reaproveitados de alguma maneira.

As inscrições podem ser realizadas no link.

ABINOTÍCIAS
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerO4JHa8TzeJMKMbzF_clJ0HJN__ln8yGbBNZtvgGq6Vsq9A/viewform
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ABICALÇADOS INVESTE NA ADEQUAÇÃO À 
LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS 
Visando dar um passo além para a logística reversa de embalagens, com o intuito de continuar ofer-
tando auxílio e proteção aos seus associados, a Abicalçados aderiu ao Instituto Rever, que assumiu as 
ações institucionais e operacionais que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
vinha exercendo enquanto coordenava o Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral em 
São Paulo. A coordenadora da Assessoria Jurídica da Abicalçados, Suély Mühl, destaca que o objetivo 
é oferecer melhoria continuada aos associados da entidade calçadista, com soluções que visem me-
nor custo de operação, agilidade e maior segurança jurídica, já que o Instituto Rever busca a assinatura 
de um Termo de Compromisso nacional e já conta com acordos firmados nos estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Segundo ela, a certificação continuará a cargo da 
eureciclo, empresa que possui parceria com a Abicalçados desde 2018 e concede descontos que vão 
de 30% a 60%. “A Abicalçados  vem investindo recursos no apoio aos calçadistas, que por lei devem 
pagar o mínimo de 22% do total da pegada gerada  de embalagens”, frisa. 

Entenda
A Lei federal 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), trouxe novas ferramentas 
para otimizar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos. Uma destas ferramentas é a Lo-
gística Reversa, que em seu artigo 33 estabelece a obrigatoriedade de fabricantes, importadores, 
comerciantes e distribuidores na operacionalização de processos visando a reinserção de produtos 
e embalagens após o uso pelo consumidor na cadeia produtiva. Em atendimento ao PNRS, a Abi-
calçados vem se movimentando há alguns anos para o desenvolvimento de um modelo de logística 
reversa que seja justo para as empresas e para a sociedade. 

A parceria com o Instituto Rever vai permitir que empresas associadas à Abicalçados uti-
lizem os serviços do mesmo, visto que só é possível por intermédio de uma entidade que esteja 
vinculada ao Instituto, trazendo maior redução de custos e segurança jurídica para as operações. 

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

ABINOTÍCIAS
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OLHAR DE ESPECIALISTA

O processo de desindustrialização precoce da economia brasileira se reflete, de forma significativa, 
na perda de participação dos manufaturados na pauta de exportações brasileiras, que atingiu 43% 
em 2020, o nível mais baixo em 44 anos. Essa perda de participação da indústria manufatureira na 
economia tem consequências de longo prazo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Apenas esse segmento da indústria é responsável por 48,5% das exportações de bens e 
serviços, por 65,4% dos investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento, e por 24,1% 
da arrecadação de tributos federais (no setor industrial como um todo, esse índice chega a 32,9%). 

A indústria também paga salários mais altos do que os demais setores (R$ 7.590 para pro-
fissionais com nível superior, contra uma média nacional de R$ 5.887) e tem forte poder de gerar 
crescimento. Para cada R$ 1 produzido pelo setor, são gerados R$ 2,43 adicionais na economia. 

É importante destacar, ainda, que a indústria desempenha papel estratégico para a dinamiza-
ção de todo o sistema produtivo nacional. As tecnologias que desenvolve são, em grande medida, 
responsáveis para que a agricultura brasileira seja uma das mais competitivas do mundo. 

Convivemos, nas últimas décadas, com o agravamento de um conjunto de fatores que foram 
minando a competitividade brasileira, o chamado Custo Brasil. O termo, aliás, surgiu em 1995, em 
uma publicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para muitos países, a superação des-
ses entraves sistêmicos à competitividade é uma atividade há muito tempo superada. 

Sem reformas estruturantes, a começar por uma reforma tributária ampla, que abarque os 
três entes da Federação (União, estados e municípios), o Brasil estará condenado a ter baixo cresci-
mento, vai se tornar uma economia cada vez menos relevante no cenário internacional e continuará 
assistindo ao fechamento de empresas. 

A redução do Custo Brasil é, entretanto, apenas parte do problema. É uma pré-condição para 
o crescimento, que nos levará aonde muitos países da OCDE, organização na qual queremos ser 
admitidos, chegaram há muito tempo: um ambiente de negócios mais saudável. 

Em um contexto de acirramento da competição internacional, do rápido avanço tecnológico 
que caracteriza a 4ª Revolução Industrial e dos desafios associados, como a mudança climática; a 
implementação explícita de políticas industriais pelas nações mais desenvolvidas é a prova de que 
elas compreendem as consequências, em longo prazo, de se ficar para trás na corrida do conheci-
mento. O Brasil não pode permanecer alheio a esse movimento. 

Precisamos encarar o investimento em inovação como prioridade nacional, assegurar recur-
sos estáveis para P&D e aprimorar instrumentos de apoio. Em paralelo, é indispensável fomentar a 
incorporação das tecnologias digitais da Indústria 4.0 por empresas de todos os portes, visando ao 
aumento da produtividade, apoiar a internacionalização das empresas e avançar na celebração de 
acordos comerciais que ofereçam benefícios concretos ao nosso País. 

Apesar de todas as oportunidades desperdiçadas pelo Brasil ao longo dos anos, continu-
amos dispondo de uma boa base para avançar. Temos uma estrutura industrial diversificada, com 
empresas inovadoras; competência acumulada na área de ciência e tecnologia; e empresários e 
trabalhadores que sempre foram capazes de realizar grandes feitos quando confrontados com am-
bientes propícios e políticas adequadas. 

Mais do que nunca, devemos agir com pragmatismo, senso de urgência, ousadia e governan-
ça, para fortalecer o diálogo público-privado. Não há mais tempo a perder.

Robson Braga de Andrade é engenheiro mecânico, empresário e presidente 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

NÃO EXISTE PAÍS 
FORTE SEM INDÚSTRIA FORTE

Robson Braga de Andrade
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FEIRAS 
MOVIMENTAM 
O SETOR 
CALÇADISTA 
NACIONAL

Aos poucos, os eventos pre-
senciais do setor calçadista 
vão retornando, agora divi-
dindo espaço com os digitais. 
No mês de agosto, a Couro-
moda realizou mais uma edi-
ção da sua versão digital para 
apresentar coleções de alto-
-verão. Já a Francal e a Asso-
ciação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac) realizaram um showroom presencial 
no início de setembro, sendo o primeiro evento físico nacional após a pandemia. A Zero Grau 
anuncia grande preparação para a feira presencial e novembro e a Fenac anuncia a realização da 
45ª edição da Fimec para março do próximo ano. 

Realizada entre 23 e 25 de agosto, a Couromoda Digital recebeu mais de duas mil visitas em 
sua plataforma. Aproveitando o mote comercial do Dia das Crianças, a feira acionou uma campanha 
de impulsionamento para incrementar o tráfego na plataforma, especialmente criada para este fim. 
“A Couromoda Digital chegou para ficar. Já realizamos três edições neste ano e ainda teremos mais 
uma, entre 3 e 5 de novembro. Para o ano que vem, com a volta da mostra presencial em janeiro, a 
Couromoda Digital passará por uma reformulação, mas certamente seguirá no calendário do setor. Os 
profissionais do cluster entenderam que o futuro é híbrido”, explica o diretor da feira, Jeferson Santos. 
A Couromoda presencial ocorre entre 16 e 18 de janeiro de 2022. 

Na sequência aconteceu o Showroom de Calçados e Acessórios no hotel Holiday Inn Par-
que Anhembi, em São Paulo/SP, entre 1º e 2 de setembro. Realizado pela Francal em parceria com 
a Ablac, o evento contou com 16 marcas expositoras e recebeu lojistas e demais profissionais do 
setor de 65 cidades de São Paulo e de mais oito estados brasileiros. Para o presidente da Francal, 
Abdala Jamil Abdala, em se tratando de um evento com foco regional, a abrangência da visitação 
demonstrou a força da marca Francal junto ao mercado calçadista e de acessórios. “Os clientes 
superaram a meta de agendamento que estabelecemos para cada dia, mas ficaram dentro da 
margem que estabelecemos para a segurança do evento”, afirma.

Próximas datas
Entre 15 e 17 de novembro acontece a edição física da Zero Grau, em Gramado/RS. A expectativa 
da Merkator, organizadora da feira, é bastante positiva, levando em consideração a recuperação do 
setor calçadista. “Acreditamos que será uma feira inesquecível. Depois de tantos percalços, tantas 
angústias, parece que vamos voltar ao nosso eixo. O dono da fábrica, o lojista, o representante, nossos 
fornecedores estão aguardando muito estes três dias em novembro, não será só uma retomada, mas 
um momento para guardar eternamente na memória”, destaca Frederico Pletsch, diretor da Merkator.  
Na mostra, já estão confirmados lojistas de praticamente todos os estados brasileiros, com destaque 
para São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Além 
disso, estão confirmados importadores dos Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Costa Rica, Panamá, 
Equador, Nicarágua, Bolívia, Colômbia e Equador.

Já a Fenac Experiências Conectam e o Sebrae/RS promoveram coletiva de imprensa para 
apresentar ações referentes à retomada do calendário de eventos da Fenac para os próximos meses. 
Na oportunidade, o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, destacou a importância do momen-
to. “Estávamos aguardando para poder anunciar oficialmente a retomada do calendário de eventos 
presenciais na Fenac”. Jung ainda pontuou os diferenciais da Fenac, que é a maior promotora de 
eventos com pavilhões próprios do Brasil. “Nós administramos nosso próprio espaço, o que nos auxilia 
na questão de agenda para eventos e para seguir os protocolos de segurança, como espaçamento 
entre estande e corredores”, explicou. Na oportunidade, a Fenac anunciou a realização da 45ª edição 
da Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para 
Calçados e Curtumes (Fimec) para os dias 8 a 10 de março de 2022, em Novo Hamburgo/RS.

ABINOTÍCIAS
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A Abicalçados promove, por meio do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de 
calçados mantido pela entidade em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil), um projeto para capacitar empresas para o mercado inter-
nacional. Batizada de Voa, a iniciativa será ministrada por Geison Ferreira, profissional formado 
em Relações Internacionais, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e com vasta experiência 
em inserção de marcas no mercado externo. As inscrições encerram no dia 17 de setembro.  

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, destaca 
que a capacitação, que será realizada entre 23 de setembro e 20 de novembro, irá trazer aspectos 
estratégicos e  operacionais com muitos exemplos práticos. Outro destaque da iniciativa é que 
ela inclui quatro horas de mentorias individuais por marca participante, que serão direcionadas de 
acordo com as necessidades das empresas. “O curso é voltado para empresas com design autoral 
e que buscam desenvolver estratégias de médio e longo prazos em mercados específicos”, conta. 

No total, serão ministrados quatro módulos digitais ao vivo, permitindo a interação das 
empresas. “No final do curso, ainda teremos a possibilidade de participação em eventos de pro-
moção comercial e de promoção de imagem para que as empresas possam colocar em prática 
todo o aprendizado”, acrescenta Letícia. 

Qualificação
Ferreira destaca que o Voa visa ajudar as marcas calçadistas brasileiras a estruturar seus pro-
cessos voltados à exportação, promovendo a cultura exportadora nas empresas, qualificando 
seus colaboradores e ajudando a ampliar o conhecimento e o acesso a novos mercados para 
marcas iniciantes no comércio exterior. “A meta é capacitar as empresas para que elas entrem 
e permaneçam nos mercados-alvo de forma competitiva. Ajudaremos as empresas nos pila-
res fundamentais da estratégia exportadora, abordando questões comerciais, de marketing e 
mercadológicas, além de trazer uma visão abrangente de processos que permitirão às marcas 
traçarem a melhor estratégia de entrada no exterior”, explica.

Recuperação
A iniciativa ocorre no momento em que a indústria calçadista brasileira inicia um processo de 
recuperação no mercado externo, após uma brusca queda de quase 19% em 2020. Dados elabo-
rados pela Abicalçados apontam que as exportações de calçados, entre janeiro e agosto deste 
ano, cresceram 33,4% ante o mesmo período de 2020 (para 75,2 milhões de pares embarcados). 

O investimento para a capacitação parte de R$ 975 e as inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail international@abicalcados.com.br. 

ABICALÇADOS PROMOVE 
CAPACITAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO

BRAZILIAN FOOTWEAR
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O mês de agosto marcou a participação de 20 marcas brasileiras em quatro feiras calçadistas nos 
Estados Unidos. As participações foram viabilizadas pelo Brazilian Footwear, programa de apoio 
às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil, e devem 
gerar, entre negócios realizados in loco e alinhavados, US$ 1,6 milhão para as marcas nacionais. 

A primeira parada foi na Playtime NY, mostra do seg-
mento infantil que aconteceu entre os dias 1º e 3 de agosto, 
em Nova Iorque. O evento, que somou mais de 80 contatos 
qualificados para as marcas brasileiras participantes, deve 
gerar mais de US$ 167 mil. “A Playtime é uma ótima platafor-
ma de posicionamento de marca. A participação das duas 
marcas brasileiras foi muito positiva e abriu clientes em im-
portantes boutiques do segmento infantil no mercado nor-
te-americano”, avalia a analista de Promoção Comercial da 
Abicalçados, Ruisa Scheffel. Participaram do evento as mar-
cas Tnin Shoes e Planet Sea. 

Na sequência, entre 9 e 11 de agosto, as marcas 
Pegada, Petite Jolie, Carrano e Schutz participaram da 
MAGIC Las Vegas. Em paralelo à MAGIC Las Vegas, acon-
teceu também a Sourcing @ MAGIC, no formato físico e 
digital, com a participação das marcas Beira Rio Conforto, 
Vizzano, Modare Ultraconforto, Moleca, Molekinha, Moleki-
nho, Activitta e BR Sports. Ruisa explica que são feiras 
complementares, sendo a primeira uma feira de moda in-
ternacional e a outra multissetorial e focada em empresas 
que comercializam no modelo private label — com a mar-
ca do cliente. Nos eventos foram gerados, entre negócios 
in loco e alinhavados, US$ 402 mil. Uma das participantes 
da MAGIC Las Vegas foi a Petite Jolie. A gerente de negó-
cios internacionais da marca, Mabel Rittel, ressalta que a 
empresa teve resultados interessantes. “É importante essa 
retomada de grandes eventos internacionais, caso de Las 
Vegas. Já sentimos uma retomada e um movimento muito 
bom. Inclusive com novos compradores”, avalia. 

A última parada foi na Atlanta Shoe Market, feira re-
gional que aconteceu em Atlanta entre os dias 14 e 16 de 
agosto. Organizada pela associação de agentes e distribui-
dores do sudeste dos Estados Unidos, a feira atinge lojis-
tas relevantes da região. O relatório da Abicalçados aponta 

que a participação verde-amarela gerou mais de US$ 1 milhão entre negócios gerados in loco 
e alinhavados no evento. Participaram, com o apoio do Brazilian Footwear, as marcas Bottero, 
Pegada, Petite Jolie, Ferrucci, Schutz e Arezzo. A representante da Ferrucci nos Estados Unidos, 
Patrícia Pimentel, destaca que a marca saiu satisfeita do evento. “Foi a primeira participação. Ti-
vemos contatos com vários lojistas, abrimos novos clientes que podem gerar bons frutos”, conta. 

A participação nas feiras norte-americanas marcam um retomada importante naquele mer-
cado, o principal para o calçado brasileiro no exterior. “No geral, os resultados nas feiras do segundo 
semestre de 2021 no mercado norte-americano foram muito positivos, especialmente levando em 
consideração a participação ainda tímida das marcas brasileiras por conta de todas as restrições de 
viagem para o País. Os números mostram que os clientes estadunidenses estão em busca de novas 
opções para suas lojas e a confiança está, aos poucos, sendo retomada no mercado”, avalia Ruisa. 

Em crescimento, as exportações de calçados brasileiros para os Estados Unidos nos primei-
ros oito meses do ano geraram US$ 133,44 milhões, incremento de 40% em receita na relação com 
igual período do ano passado. 

FEIRAS CALÇADISTAS ESTADUNIDENSES 
GERAM US$ 1,6 MILHÃO

BRAZILIAN FOOTWEAR
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O Brazilian Footwear, programa realizado pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil, 
promoveu, no último dia 16 de agosto, um seminário preparatório para as marcas que par-
ticipam das rodadas digitais com compradores do Oriente Médio entre 23 de agosto e 3 de 
setembro. O objetivo foi potencializar a participação das 33 marcas nacionais com informa-
ções sobre os mercados dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait 
e Omã, países que serão alvo da iniciativa. 

O seminário, que foi conduzido pela Altios, empresa contratada pelo Brazilian Footwear 
para consultoria nos mercados do Oriente Médio, destacou o potencial dos Emirados Árabes 
Unidos (EAU), principal mercado do bloco. Na oportunidade, a gerente regional de Projetos da 
Altios, Fouzia Mohamed, ressaltou que os EAU, além de serem reexportadores para os países 
do Oriente Médio e parte da Europa e Ásia, possuem uma população com alto poder aquisi-
tivo. O PIB per capita ultrapassa os US$ 43 mil. “Além disso, possui uma taxa de importação, 
com exceção para produtos alcoólicos e cigarros, de 5%”, destacou a gerente. 

Rodadas
As rodadas digitais de negócios com compradores do Oriente Médio fazem parte da estraté-
gia do Brazilian Footwear para fomentar as exportações também por meios digitais, uma ten-
dência que ganhou impulso com a pandemia do novo coronavírus e as restrições impostas aos 
eventos presenciais. A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, conta 
que o modelo é realizado por meio de matchmaking, que é o cruzamento entre a oferta dos 
participantes e a demanda dos compradores. 

Participam das rodadas de negócios com compradores do Oriente Médio as marcas 
PG4, Galleria, Ramarim, Comfortflex, Bibi, CCR Shoes, Kidy, Mar & Cor, Gats, ADG Export, Beira 
Rio Conforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, Vizzano, Activitta, BR Sport, Modare Ultracon-
forto, Diversão, Urban Boards, Capelli Rossi, Sapatoterapia, Usaflex, Prime Export, Staz, Malu 
Super Comfort, Pampili, Tabita, Divalesi, Marina Mello, DOK, Ortopé, Dijean e BSB.

BRAZILIAN FOOTWEAR PROMOVE SEMINÁRIO  
PREPARATÓRIO PARA RODADAS  
COM COMPRADORES DO ORIENTE MÉDIO
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O calçado brasileiro terá espaço especial no pavilhão brasileiro da Expo 2020 Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos, entre os dias 2 e 5 de novembro. Localizado no distrito da Sustentabilidade, o Brasil 
será um dos mais de 190 países que estarão representados na exposição e recepcionará exposições, 
ativações de marcas brasileiras e espaços de experiência para fortalecer a imagem do País. A parti-
cipação do calçado brasileiro é organizada pelo Brazilian Footwear, programa de apoio às exporta-
ções de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que o Brazilian 
Footwear apresentará seu reposicionamento como importante player no setor calçadista mundial e 
apresentará seu perfil de uma cadeia calçadista sustentável, trazendo também exemplos de sucesso 
de empresas calçadistas brasileiras que vêm incorporando a sustentabilidade como estratégia em 
seu negócio. Além disso, será reforçado o ineditismo de o setor contar com a única certificação de 
sustentabilidade da cadeia calçadista, o Origem Sustentável. “Teremos um espaço de destaque com 
uma exposição sobre a sustentabilidade no setor calçadista para visitantes do pavilhão que virão 
do mundo inteiro. E em um dos dias faremos uma recepção especial para compradores convidados 
pelas próprias calçadistas que farão parte do grupo participante. O potencial de divulgação da ima-
gem do calçado verde-amarelo é muito relevante”, avalia Paola. As inscrições, que são limitadas e 
contam com critérios de participação relacionados à sustentabilidade, estão abertas até o próximo 
dia 17 de setembro pelo e-mail paola@abicalcados.com.br.  

SUSTENTABILIDADE DO CALÇADO  
BRASILEIRO NA EXPO 2020 DUBAI

BRAZILIAN FOOTWEAR
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Origem Sustentável
Com um projeto piloto lançado em 2013 e uma versão reformulada a partir de 2019, o Origem 
Sustentável é a única certificação no mundo voltada às empresas produtoras de calçados e insu-
mos do setor calçadista. Baseado nas melhores práticas internacionais de sustentabilidade, se-
gue indicadores de cinco dimensões: econômica, ambiental, social, cultural e gestão da susten-
tabilidade e vem ganhando visibilidade não somente no Brasil, mas no mercado internacional.

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, comenta que muitos com-
pradores internacionais já procuraram a Abicalçados em busca de empresas certificadas em 
sustentabilidade. “Cada vez mais os consumidores, especialmente da Europa e Estados Unidos, 
estão atentos não só à origem, mas ao perfil das marcas e empresas que compram, e isso vem  
impactando diretamente nos critérios de seleção de compradores internacionais”, frisa.

O Origem Sustentável já tem nomes como Vulcabras, Piccadilly, Bibi, Boxprint e Caimi & 
Liaison certificadas, e outras em processo de implementação, caso da Schutz, Usaflex, Ramarim, 
Beira Rio, Via Marte, Redeplast, Calçados Ala e Bebecê. Com auditorias credenciadas pela SGS, 
Bureau Veritas, ABNT e Senai, a certificação conta com quatro níveis de evolução: Bronze (para 
empresas que cumpram o mínimo de 20% a 30% dos indicadores propostos), Prata (40%), Ouro 
(60%) e Diamante (80%). 

Expo 2020 Dubai
A Expo 2020 Dubai é a próxima edição da Exposição Universal, evento itinerante que ocorre a 
cada cinco anos, em que a maior atração são os pavilhões dos países participantes. O evento 
ocorrerá entre 1º de outubro de 2021 e 31 de março de 2022, em Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos.  A expectativa é atrair milhões de visitantes de todo o mundo com o intuito de explo-
rar inovações, ideias, avanços científicos e tecnológicos. Reunirá diversos setores, tais como: 
empresas privadas, ONGs e instituições governamentais, todas destinadas a discutir negócios, 
tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia e economia.  

Na abertura da Expo Dubai ocorrerá ainda o Fórum de Sustentabilida-
de EAU - Brasil, promovido pela Câmara Árabe. No evento, que terá presenças de au-
toridades brasileiras e árabes, entre elas o vice-presidente brasileiro Hamilton Mou-
rão e o ministro da Economia dos EAU, Abdulla Bin Touq Al-Marri, serão apresentadas 
oportunidades de negócios e parcerias entre os dois países para a agenda de sustentabilidade 
Saiba mais sobre a participação brasileira na Expo Dubai em www.brasilexpodubai2020.com.

BRAZILIAN FOOTWEAR

https://www.brasilexpodubai2020.com/
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O Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados 
em parceria com a Apex-Brasil, promove, entre 11 e 29 de outubro, mais uma edição das rodadas 
digitais de negócios com compradores da França. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, explica que existe uma 
procura cada vez maior pelas rodadas digitais de negócios, adotadas em função das restrições 
aos eventos físicos no ano passado, mas que devem perdurar mesmo após a pandemia. “Exis-
tem algumas vantagens relativas a custos de operação, logística etc. As empresas, com o apoio 
do time do Brazilian Footwear, também estão se habituando cada vez mais aos eventos digitais”, 
avalia a analista, ressaltando que o modelo tem se mostrado assertivo, visto que a ferramenta de 
matchmaking — cruzamento entre oferta e demanda de produtos — acaba otimizando as nego-
ciações. “São agendamentos personalizados, que fazem com que as reuniões sejam efetivas e 
gerem negócios ou, no mínimo, contatos relevantes para o futuro”, conclui. 

França
A França é o terceiro principal destino do calçado brasileiro no exterior, tendo importado, entre 
janeiro e agosto deste ano, 4,38 milhões de pares, 2,7% mais do que no mesmo período do ano 
passado. 

As inscrições são limitadas e se estendem até o dia 17 de setembro, pelo e-mail paola@
abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR REALIZA 
RODADAS COM COMPRADORES FRANCESES

BRAZILIAN FOOTWEAR
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
JÁ SOMARAM 75,2 MILHÕES DE PARES

As exportações de calçados seguem em ritmo de recuperação, com volume de pares embar-
cados praticamente igual ao do mesmo período de 2019. Dados elaborados pela Abicalçados 
apontam que, em agosto, foram exportados 9,3 milhões de pares, que geraram US$ 78 milhões, 
altas de 28,2% em volume e de 34,9% em receita no comparativo com igual mês do ano pas-
sado. Com o resultado, no acumulado de janeiro a agosto, as fábricas de calçados somaram o 
embarque de 75,2 milhões de pares, que geraram US$ 541,34 milhões, incrementos de 33,4% em 
volume e de 23,9% em receita na relação com o mesmo período de 2020. No comparativo com 
janeiro e agosto de 2019, em pares a queda é de apenas 0,2%, enquanto em receita a queda 
chega a 16,7% — o que é explicado pela variação cambial no período, já que os calçadistas co-
mercializam calçados com preços médios menores. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que existe um proces-
so de recuperação do mercado internacional puxado pelos Estados Unidos, principal destino do 
calçado brasileiro no exterior. “As importações de calçados brasileiros pelos Estados Unidos já 
estão 14% superiores aos níveis pré-pandemia. Há seis meses consecutivos os pares exportados 
para lá registram incremento ante 2019”, comemora. Por outro lado, ressalta que alguns países 
da Europa, especialmente na França, terceiro destino internacional do calçado verde-amarelo, 
estão diminuindo suas importações devido à nova onda de Covid-19. “Então, o quadro ainda é 
nebuloso para se falar em recuperação total ante as perdas de 2020. A demanda precisa persis-
tir”, comenta o executivo.
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BALANÇA COMERCIAL

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

JAN - AGO 2020: US$ 437,02 milhões JAN - AGO 2021: US$ 541,34 milhões VARIAÇÃO:  23,9%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - AGO 2020: US$ 196,41 milhões 
JAN - AGO 2021: US$ 239,88 milhões

VARIAÇÃO:  22,1%

JAN - AGO 2020: US$ 108,21 milhões 
JAN - AGO 2021: US$ 127,25 milhões 

VARIAÇÃO:  17,6%

JAN - AGO 2020: US$ 44,65 milhões 
JAN - AGO 2021: US$ 57,94 milhões 

VARIAÇÃO: 29,8%

TOTAL

JAN - AGO 2020: US$ 213,05 milhões JAN - AGO 2021: US$ 212,22 milhões VARIAÇÃO: -0,4%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - AGO 2020: US$ 123,32 milhões 
JAN - AGO 2021: US$ 122,35 milhões 

VARIAÇÃO:  -0,8%

JAN - AGO 2020: US$ 35,20 milhões 
JAN - AGO 2021: US$ 32,72 milhões 

VARIAÇÃO:  -7,1%

JAN - AGO 2020: US$ 25,11 milhões 
JAN - AGO 2021: US$ 22,75 milhões 

VARIAÇÃO:  -9,4%

Destinos
O principal destino do calçado brasileiro no exterior segue sendo os Estados Unidos. Entre janei-
ro e agosto, foram embarcados para lá 9,13 milhões de pares por US$ 133,44 milhões, incremen-
tos de 55% em volume e de 40% em receita no comparativo com igual período do ano passado. 

O segundo destino do calçado brasileiro no período de janeiro a agosto foi a Argentina, 
para onde foram enviados 7,76 milhões de pares por US$ 69,23 milhões, altas de 84,4% em vo-
lume e de 59,8% em receita na relação com igual ínterim de 2020. 

Completando o pódio dos três primeiros destinos, nos oito meses a França comprou 4,38 
milhões de pares por US$ 39,23 milhões, incrementos de 2,7% em ambos os casos ante igual 
período do ano passado. 

Importações chinesas aumentaram mais de 167%
Com a gradual retomada do mercado interno, as importações também vêm registrando incre-
mento. Em agosto, foram importados 1,78 milhão de pares, pelos quais foram pagos US$ 26,24 
milhões, resultados superiores tanto em volume (+35,7%) quanto em receita (+12,4%) ante o 
mesmo mês do ano passado. Em agosto, chamou a atenção as importações de calçados da Chi-
na. No mês, entraram no Brasil 430,4 mil pares de calçados chineses, pelos quais foram pagos 
US$ 2,42 milhões, incrementos de 167,3% em volume e de 21,8% em receita na comparação com 
o mesmo mês de 2020. 

Com os resultados de agosto, diminuiu a queda no acumulado do ano. Entre janeiro e 
agosto, foram importados 15,25 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 212,22 milhões, 
quedas de 4,7% em volume e de 0,4% em receita no comparativo com o mesmo período de 2020. 

Em partes de calçados — cabedais, solas, saltos, palmilhas etc — as importações de calça-
dos nos oito meses de 2021 somaram US$ 15 milhões, incremento de 12,4% ante igual período do 
ano passado. As principais origens foram China, Paraguai e Vietnã. 
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