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O empreendedorismo é o motor da economia brasileira. Os números comprovam: conforme o Sebrae, 
32% da população brasileira adulta é empreendedora, em fase inicial ou com empresas já consolida-
das. Mesmo que a área tenha diminuido, como todas, durante a pandemia do novo coronavírus, ainda 
deixa o Brasil como um dos países com maior número de empreendedores do mundo. Quando com-
parado a países que compõem o BRICS, o Brasil é a nação com a maior taxa de empreendedorismo. A 
China tem 26,7%, a Índia 10,2%, a África do Sul 9,6% e a Rússia 8,6%. Esse índice é também muito maior 
do que em países desenvolvidos, como Estados Unidos (20%), Reino Unido (17%), Japão (10,5%), Itália 
(8,6%) e França (8,1%).

Embora existam desafios, comuns ao mundo da iniciativa privada, como a alta carga tributária, 
a logística cara e ineficiente, a burocracia, a falta de crédito, entre tantos outros, o empreendedorismo 
resiste graças a uma dose relevante de resiliência por parte dos seus atores. Mais do que uma atividade 
para dar lucro, o empreendedorismo é uma ideologia. Ter um negócio próprio, afinal, traz sentido para a 
vida de milhões de pessoas. 

Neste breve preâmbulo, de um Abinforma que será recheado de cases de sucesso na área, tam-
bém não podemos nos furtar de listar as dificuldades, que apesar de terem diminuído nos anos mais 
recentes, com a adoção de sistemas mais simplificados para abertura de empresas, persistem. A nós, da 
Abicalçados, enquanto entidade representante do setor calçadista brasileiro, cabe seguir lutando por me-
lhores condições de competitividade, levando pleitos de interesse ao Poder Público e também mantendo 
as portas abertas - e ouvidos atentos - para ouvir as demandas de um setor tão relevante para a economia 
e a sociedade brasileira.

Boa leitura!

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

Fabricantes brasileiras de calçados criaram, de 
janeiro até agosto, 23,8 mil empregos, de acor-
dos dados compilados pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e ob-
tidos pelo Valor. O setor começa a dar sinais de 
retomada com a aceleração da vacinação contra 
a Covid-19. No ano passado, a produção do se-
tor teve um tombo de 18,4%. Com 271 mil pes-
soas empregadas diretamente em todo o Brasil, 
o segmento agora reflete a recuperação e gera 
mais empregos. A criação de postos de janeiro a 
agosto teve um crescimento de 17,3% ante mesmo 
período de 2020.

As exportações de calçados seguem em alta. Dados 
da Associação Brasileira das Indústrias Calçadistas 
(Abicalçados) apontam que, entre janeiro e setem-
bro, foram embarcados 86,2 milhões de pares. A 
movimentação gerou US$ 618,45 milhões e garantiu 
altas de 33,7% no volume e de 26,3% nas receitas, 
quando comparado com o mesmo período do ano 
passado. Outra boa notícia é que o Rio Grande do 
Sul continua líder no segmento e respondeu por 44% 
do total gerado com as vendas externas. Entre ja-
neiro e setembro, as fábricas gaúchas embarcaram 
22 milhões de pares, o que equivale a US$ 272,24 
milhões. O desempenho é fruto de elevações de 41% 
no volume e de 22,5% nas receitas.

Assista aqui

INDÚSTRIA CALÇADISTA GERA 24 MIL POSTOS DE
TRABALHO NO PAÍS, DE JANEIRO A AGOSTO

RS LIDERA AS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

REDUÇÃO DE IMPOSTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

05 DE OUTUBRO DE 2021
VALOR ECONÔMICO | GERAL

12 DE OUTUBRO DE 2021
 ZERO HORA | + ECONOMIA | P. 10 

04 DE OUTUBRO DE 2021
SBT | SBT BRASIL 

https://drive.google.com/file/d/19rI5xC9ljwjRhK2sNqnZnvSSGV_81kx9/view?usp=sharing
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ABI NA MÍDIA

Estado que mais emprega no setor calçadista, o Rio 
Grande do Sul gerou 8,24 mil vagas entre janeiro e 
setembro deste ano. Considerando apenas o mês de 
setembro, foram criados 2,26 mil postos de trabalho. 
A atividade emprega um total de 83,78 mil traba-
lhadores no Estado, 12,2% a mais do que no mesmo 
período de 2020. No entanto, o indicador é 7,6% me-
nor do que o apurado no mesmo intervalo de 2019, 
período pré-pandemia. Os dados são da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e 
apontam a retomada gradual da demanda domésti-
ca, que representa 87% das suas vendas totais. Nos 
primeiros nove meses de 2021, as indústrias calçadis-
tas do País totalizaram 33,1 mil novas contratações, 
9,2 mil delas apenas no mês de setembro. Com isso, 
o setor soma 280,27 mil pessoas empregadas direta-
mente, 15,6% mais do que no mesmo período do ano 
passado e, segundo a Abicalçados, já está estável 
em relação à pré-pandemia, em 2019.

Assista aqui

Assista aqui

ATO PÚBLICO DEFENDE PRORROGAÇÃO DA 
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SETOR CALÇADISTA ABRIU 8,24 MIL VAGAS ATÉ SETEMBRO

EXPORTAÇÃO DE SAPATOS PARA O EXTERIOR DISPAROU

26 DE OUTUBRO DE 2021 
REDE GLOBO | JORNAL DA GLOBO 

28 DE OUTUBRO DE 2021 
JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA  

15 DE OUTUBRO DE 2021 
BAND TV | JORNAL DA BAND 

8 Jornal do Comércio | Porto Alegre

economia
Quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Estado que mais emprega no 
setor calçadista, o Rio Grande do 
Sul gerou 8,24 mil vagas entre ja-
neiro e setembro deste ano. Consi-
derando apenas o mês de setem-
bro, foram criados 2,26 mil postos 
de trabalho. A atividade emprega 
um total de 83,78 mil trabalha-
dores no Estado, 12,2% a mais do 
que no mesmo período de 2020. 
No entanto, o indicador é 7,6% 
menor do que o apurado no mes-
mo intervalo de 2019, período pré-
-pandemia. Os dados são da As-
sociação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) e apon-
tam a retomada gradual da de-
manda doméstica, que representa 
87% das suas vendas totais.

Nos primeiros nove meses 
de 2021, as indústrias calçadis-
tas do País totalizaram 33,1 mil 

novas contratações, 9,2 mil delas 
apenas no mês de setembro. Com 
isso, o setor soma 280,27 mil pes-
soas empregadas diretamente, 
15,6% mais do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado e, segundo 
a Abicalçados, já está estável em 
relação à pré-pandemia, em 2019.

Segundo estado que mais 
emprega na atividade, o Ceará, 
gerou 1,8 mil vagas em setembro, 
somando a criação 3,72 mil pos-
tos no acumulado do ano. Com 
isso, as fábricas cearenses encer-
ram setembro empregando dire-
tamente 62,58 mil pessoas, 11,5% 
mais do que no mesmo ínterim de 
2020. O Ceará já está empregan-
do 11,9% mais pessoas do que no 
mesmo período de 2019.

Tendo superado os níveis de 
emprego da pré-pandemia em 

19,3%, a Bahia ultrapassou São 
Paulo no ranking de emprega-
dores da atividade calçadista. 
No mês de setembro, as fábricas 
baianas geraram 1,3 mil postos de 
trabalho. No acumulado de 2021, 
o saldo é positivo em 7,88 mil va-
gas. Com o número, o setor cal-
çadista local encerrou setembro 
empregando diretamente 35 mil 
pessoas, 35,6% mais do que no 
mesmo período de 2020.

Gerando 1,55 mil em setem-
bro, São Paulo é o quarto maior 
empregador da atividade. Entre 
janeiro e setembro, os paulistas 
geraram 6,88 mil vagas, soman-
do um total de 32,38 mil postos di-
retos gerados. O número é 27,8% 
superior ao do mesmo período de 
2020, mas está 12,9% abaixo dos 
níveis de 2019.

Eletroeletrônica no RS
 A expectativa de crescimento das empresas de eletroeletrôni-

ca do RS para este ano é de 10% a 30% em comparação com 2020. 
Mas 38% de seus dirigentes, entrevistados pela regional gaúcha 
da entidade do setor, atribuem parte deste aumento à alta entre 
10% e 20% dos preços dos insumos nacionais e internacionais nos 
últimos seis meses. A Abinee RS realizou um levantamento junto 
a empresários no mês de outubro, justamente para avaliar os im-
pactos da pandemia do coronavírus. A maioria deles também pre-
tende acrescentar até 5% ao quadro de funcionários ainda neste 
ano. Conforme a pesquisa, 86% dos funcionários estão em jorna-
da presencial de trabalho e a maioria já recebeu pelo menos uma 
dose da vacina.

Avança na segurança
 A Madesa, indústria de móveis de Bom Princípio (RS) doou 

mais de R$ 527 mil para aquisição de uma pick up 4x4 blindada 
e camionete diesel 4x4, destinadas à Brigada Militar e Polícia Ci-
vil. A entrega ocorreu em evento com a presença do governador 
Eduardo Leite e outras autoridades. A Madesa é uma das empresas 
que integra o projeto Avança na Segurança.

Exportação de móveis
 As exportações de móveis gaúchos registraram de janeiro a 

setembro deste ano expansão acima de 73% sobre igual período 
de 2020, sinalizando a retomada do setor, segundo a Movergs. Os 
EUA seguem como principal comprador, seguido de Chile, Peru, 
Uruguai e Reino Unido. Chile representa 17% do total e ocupa o 2º 
lugar. Em 2019 e 2020, era de 8,3% e 9,7%.

Nova garrafa térmica
 A Soprano de Farroupilha (RS) está lançando uma nova gar-

rafa térmica. Trata-se do modelo Cristal 500 ml. Ela tem ampola de 
vidro, tampa utilizável como copo, rolha com conta-gotas, design 
moderno, alça ergonômica e é livre de Bisfenol (BPA Free). 

Missão para Portugal
Uma das maiores empresas de transformação digital do país, 

a Brivia, prepara missão global, integrada por grandes executivos 
brasileiros, para Web Summit 2021 em Portugal— a principal feira 
de tecnologia e inovação do mundo, que acontece de 1 a 4 de no-
vembro. A Brivia iniciou em Novo Hamburgo e hoje possui colabo-
radores em 65 cidades atendendo Banco do Brasil, Petrobras, Vibra 
Energia entre outros.

Casa, comida e roupa lavada
Casa, Comida e Roupa Lavada é a promoção de final de ano da 

MRV. Novos clientes, que comprarem seu imóvel de outubro a de-
zembro, concorrem a um novo apartamento de até R$ 180 mil em 
qualquer das mais de 160 cidades onde há empreendimentos, um 
ano de supermercado em vales compras de R$ 6 mil e um voucher 
de R$ 4,5 mil para compras exclusivas no marketplace Electrolux. 

(51) 3325-5700
www.intranetworks.com.br

Suporte
Técnico

Outsourcing
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Projetos
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Infraestrutura

Monitoramento
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Segurança

 ⁄ TRABALHO

A taxa de desocupação re-
cuou para 13,2% no trimestre en-
cerrado em agosto no Brasil, uma 
redução de 1,4 ponto percentual 
em relação ao trimestre até maio 
(14,6%). Apesar do recuo, o núme-
ro corresponde a 13,7 milhões de 
pessoas em busca de um trabalho. 
Os dados são da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios, di-
vulgada pelo IBGE.

O número de pessoas ocupa-
das (90,2 milhões) avançou 4%, 
com mais 3,4 milhões no perío-
do. Com isso, o nível de ocupação 
subiu 2 pontos percentuais para 
50,9%, o que indica que mais da 
metade da população em idade 
para trabalhar está ocupada no 
País. Em um ano, o contingente 
de ocupados avançou em 8,5 mi-
lhões de pessoas.

A ocupação foi impulsiona-
da pelo aumento de 1,1 milhão de 
trabalhadores (4,2%) com carteira 
assinada no setor privado (31 mi-
lhões). Os postos de trabalho infor-
mais também avançaram, com a 
manutenção da expansão do tra-
balho por conta própria sem CNPJ 
e do emprego sem carteira no se-
tor privado. A taxa de informali-
dade subiu de 40% no trimestre 
encerrado em maio para 41,1%, no 
trimestre encerrado em agosto, to-
talizando 37 milhões de pessoas.

“Parte significativa da recu-

Desemprego cai a 13,2% 
no trimestre até agosto 
Agora são 13,7 milhões de brasileiros em busca de uma oportunidade

Taxa de informalidade cresceu para 41,1% no período, diz o IBGE 

MAURO SCHAEFER/ARQUIVO/JC

peração da ocupação deve-se ao 
avanço da informalidade. Em um 
ano a população ocupada total 
expandiu em 8,5 milhões de pes-
soas, sendo que desse contingen-
te 6 milhões eram trabalhadores 
informais”, explica a coordenado-
ra de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Beringuy. “Embora 
tenha havido um crescimento bas-
tante acentuado no período, o nú-
mero de trabalhadores informais 
ainda se encontra abaixo do nível 
pré-pandemia e do máximo re-
gistrado no trimestre fechado em 
outubro de 2019, quando tínha-
mos 38,8 milhões de pessoas na 
informalidade”, acrescenta. Ape-
sar do crescimento da população 
ocupada no trimestre até agosto, 
o rendimento médio real dos tra-

balhadores recuou 4,3% frente ao 
trimestre encerrado em maio e re-
duziu 10,2% em relação ao mesmo 
trimestre de 2020, ficando em R$ 
2.489. Foram as maiores quedas 
percentuais da série histórica. 

A massa de rendimento real, 
que é soma de todos os rendimen-
tos dos trabalhadores, ficou está-
vel, atingindo R$ 219,2 bilhões. 
“A queda no rendimento está 
mostrando que, embora haja um 
maior número de pessoas ocupa-
das, nas diversas formas de in-
serção no mercado e em diver-
sas atividades, essa população 
ocupada está sendo remunerada 
com rendimentos menores”, ex-
plica a coordenadora de Traba-
lho e Rendimento do IBGE, Adria-
na Beringuy.

Setor calçadista abriu 8,24 mil vagas até setembro

https://drive.google.com/file/d/1p8rBaDChLrlt8PloR15JtRZsxbUNvVbz/view
https://drive.google.com/file/d/1tc1QaBn31vtN_x9Fl6KXwGAFheZYtEjQ/view?usp=sharing
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ESPECIAL

EMPREENDEDORISMO
É O BRASIL QUE DÁ CERTO

Muito se fala dos desafios do empreendedorismo no Brasil. De fato, não são poucos. Além de 
uma elevada carga tributária, somam-se custos com uma logística cara e ineficiente, um Estado 
inchado e com grande ingerência na economia, a oscilação cambial, entre tantos outros obstá-
culos. Porém, empreendedores mostram um outro lado, um lado que coloca o Brasil entre os pa-
íses que mais empreendem no mundo. O Brasil que dá certo. Conforme levantamento da Global 
Entrepreneurship Monitor, realizada com o apoio do Sebrae, o Brasil ocupa a sétima posição no 
ranking mundial de empreendedorismo, com quase 32% da população adulta atuando na área. 
Quando comparado a países que compõem o BRICS -  Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 
-, o Brasil é a nação com a maior taxa de empreendedorismo A China tem 26,7%, a Índia 10,2%, 
a África do Sul 9,6% e a Rússia 8,6%. O número de brasileiros que já têm uma empresa, ou que 
estão envolvidas na criação de uma, é superior, também, a países como Estados Unidos (20%), 
Reino Unido (17%), Japão (10,5%), Itália (8,6%) e França (8,1%). 

O fato de resistir a todos os problemas enfrentados, desenvolvendo os seus negócios, 
concede ao empreendedor uma dose de resiliência importante. Nesta matéria especial, conta-
remos a história de empreendedores que, mesmo diante de todas as dificuldades, mantêm seus 
negócios apostando em calçados inovadores e nichos de mercado diferenciados. 
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INVITTO: SLOW FASHION E FIDELIZAÇÃO

Fundada em 1999 pelo empreendedor Marco 
Aurélio Kehl, a Invitto, de Novo Hamburgo/RS, 
se especializou na chamada slow fashion, volta-
da para o mercado de calçados femininos clas-
ses A e B. Produzidos artesanalmente com ma-
térias-primas de alta qualidade, com destaque 
para couros exóticos como o de Python, ao lon-
go da história a empresa sempre procurou estar 
na vanguarda da moda nacional. Na coleção de 
Verão passada, por exemplo, foram criados cal-
çados femininos revestidos com fios de seda e 
tingidos com cascas de cebola. 

A produção fica entre 30 e 40 pares di-
ários, que são comercializados em cerca de 30 
pontos de venda no Sul e interior de São Paulo e 
no e-commerce da Invitto. A exportação, que já 
foi parte dos negócios da empresa, por enquan-
to aguarda novos projetos. Trabalhando sem es-
toque, apenas por encomenda, a empresa possui um nicho de mercado fidelizado e que já fez 
com que, em 2021, crescesse 10% ante 2019. “Em 2020, assim como o setor, sofremos muito pela 
paralisação das atividades”, diz Kehl. 

Antes de fundar a Invitto, o empresário conta que passou por diferentes setores na in-
dústria calçadista. Aos 14 anos começou trabalhando na produção e foi para o departamento 
de contabilidade da mesma empresa um ano depois. “A contabilidade, aliás, me ajudou muito 
quando criei o meu próprio negócio”, frisa. Após passar pelo departamento, Kehl foi para a 
importação e depois foi morar nos Estados Unidos, um sonho antigo. Lá, onde permaneceu du-
rante um ano e meio, trabalhou em uma empresa que importava roupas da Ásia e ganhou ainda 
mais bagagem. De volta ao Brasil, ficou pouco tempo e partiu para a Holanda, para trabalhar 
na área de vendas de uma empresa que desenvolvia calçados para serem produzidos no Brasil 
ou Portugal, no modelo de private label (com a marca do cliente). “Nessa empresa tive o meu 
primeiro contato com a parte de desenvolvimento de calçado, que mais tarde seria a minha 
atividade”, recorda. Em meados dos anos 1990, saiu da empresa holandesa e retornou ao Brasil, 
onde voltou para a indústria de calçados, dessa vez em departamentos de vendas para o merca-
do doméstico. Com a empresa fechando as portas em 1998, resolveu criar sua própria coleção, 
que daria vida à Invitto um ano depois. “Depois de sofrer com a criação de uma linha de preço 

médio, resolvi entrar no mercado de maior valor agregado 
com a Invitto, de onde não saímos mais”. 

Com vasta bagagem no setor calçadista, Kehl des-
taca que são muitos os desafios, mas que a atividade é 
gratificante. “Produzir no Brasil é difícil. Temos dificuldade 
quanto à questão tributária, mas o que mais atrapalha, ain-
da mais para o nosso nicho, é a falta de mão de obra quali-
ficada. Meus montadores têm mais de 50 anos. Não existe 
uma renovação. A saída, segundo ele, é o investimento em 
formação e sobretudo em campanhas para atrair jovens 
para a atividade. Apesar das dificuldades, o empreendedor 
se mantém otimista. “A nossa consumidora é fidelizada e 
sabe que, comprando nossos produtos, está comprando 
qualidade e durabilidade. Existe um grande mercado a ser 
desbravado”, conclui. 

ESPECIAL
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PERKY: CALÇADO BRASILEIRO COM SOTAQUE CASTELHANO

Foi em 2011 que o argentino nascido em Buenos Aires, Rodrigo Casas, decidiu trazer um produto 
típico gaúcho e castelhano para terras brasileiras, mais especificamente para Porto Alegre/RS. Filho 
de pai argentino e mãe brasileira, antes de se tornar empreendedor, Casas chegou a se formar em 
Jornalismo, onde atuou na área esportiva no país vizinho. “Sempre quis ter um negócio próprio. Em 
2008, conheci a Gabriela - sócia e companheira - no Brasil e depois de algumas pontes áreas resolvi 
vir morar definitivamente aqui e lançamos a marca Perky”, conta. Há dez anos, a produção era in-
tegralmente de alpargatas, mas a experiência no rigoroso inverno gaúcho fez com que a empresa 
optasse por aumentar o mix para produtos fechados. Hoje, mesmo sendo as alpargatas o carro-che-
fe da marca, a Perky desenvolve também botas, sandálias, tênis vulcanizados e acessórios voltados 
para um público de 25 a 35 anos. 

Com uma produção terceirizada de 55 mil pares por ano, das quais exporta cerca de 7% para  
Argentina, Uruguai, República Checa, Chile e Inglaterra, a empresa tem nas suas lojas franqueadas 
o principal canal de distribuição. No total, as quatro lojas Perky - duas em Porto Alegre/RS, uma 
em Gramado/RS e uma em Búzios/RJ — respondem por mais de 50% do faturamento, número que 
deve aumentar ainda mais a partir da ampliação do projeto de franquias da marca em 2022. “Esta-
mos desenvolvendo um projeto para expansão das lojas em quiosques”, conta. 

Casas ressalta que existem muitos obstáculos para se empreender no Brasil, sendo o 
principal deles a dificuldade de acesso ao crédito. Para ter uma ideia, a primeira experiência, 
em 2012, quando a marca recém havia sido lançada, está sendo paga até hoje. “Precisávamos 
de capital para investir na empresa e não conseguimos crédito. Tivemos que hipotecar nosso 
apartamento para conseguir R$ 80 mil e estamos terminando de pagar a dívida agora, que já 
foi para mais de R$ 200 mil”, recorda. O baque, no entanto, não foi suficiente para segurar o 
ímpeto da Perky, que foi crescendo na medida em que seus produtos ficavam mais conhecidos 
- e reconhecidos - no mercado. 

Outro golpe para a Perky foi o ano de 2020, quan-
do a empresa viu seu faturamento cair quase 60%. “Fica-
mos com as lojas físicas fechadas boa parte do ano. O que 
salvou o ano foi o nosso e-commerce”, comenta. Em 2021, 
com a retomada do mercado e a normalização do comércio 
físico, a empresa já cresceu 30%, índice que ainda não fará 
com que se chegue ao período pré-pandemia, em 2019. Po-
rém, o otimismo está presente. Em 2022, a meta é crescer, 
inclusive, sobre 2019. “Estamos otimistas com o projeto de 
expansão das franquias, que já era para ter iniciado no pas-
sado, mas que foi adiado em função da pandemia”, conclui. 

ESPECIAL



9

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021

TNIN: SUSTENTABILIDADE NOS PÉS DOS PEQUENOS

Com dois anos e meio de fun-
dação, a Tnin, de São Paulo/
SP, é uma startup do universo 
calçadista. Especializada no 
universo infantil, a marca traz 
produtos infantis com mate-
riais ecologicamente corretos 
no estilo plimsolls, calçados de 
cabedal de lona popularizados 
nos anos 1990 e que vem re-
tornando à moda mundial. 

Trabalhando com con-
sultoria no setor calçadista 
desde 2009, Juliana Lawson 
resolveu colocar a teoria em 
prática ao conhecer o inglês 
Darren Enthoven. A empre-
sária conta que a criação da 
marca partiu da percepção de 
um gap no mercado de pro-
dutos infantis, carente de cal-
çados voltados para o nicho 
da sustentabilidade. “Nos aju-
dou, também, o fato de que 
no Brasil encontramos muitos 
fornecedores de materiais sustentáveis”, recorda. 

Atualmente com uma produção de 2,5 mil pares mensais, a Tnin exporta cerca de 30% 
dela para Estados Unidos, Chile, Singapura, China, Itália, entre outros países. Apesar das difi-
culdades enfrentadas durante a pandemia do novo coronavírus, Juliana revela que a empresa 

recém criada cresceu mais de 70% em relação 
a 2020. Para o resultado, foram adotadas duas 
estratégias importantes, o foco maior no e-com-
merce próprio e as exportações, que favorecidas 
pelo fator cambial devem seguir crescendo em 
2022. Juliana conta que, para 2022, a expectativa 
é de crescimento e que a empresa vem buscando 
parcerias para ampliação dos investimentos. “Fe-
lizmente, já temos uma parceria super bacana já 
encaminhada. Divulgaremos em breve”, adianta.  

ESPECIAL

Juliana com o sócio Darren Enthoven
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URBAN FLOWERS: ATIVISMO E NEGÓCIOS JUNTOS

Criada em 2014 a partir de uma 
filosofia de vida de seus fun-
dadores, o veganismo, a Urban 
Flowers, de Campo Bom/RS, uti-
liza materiais sem origem animal 
na sua produção. Atualmente com 
10 funcionários e parceiros locais 
para produção, a marca produz 
500 pares por mês, além de aces-
sórios como mochilas, bolsas e 
carteiras, que distribui em e-com-
merce próprio e em uma loja par-
ceira especializada em produtos 
slow fashion de Santa Catarina. 
Sócio da empresa, ao lado de sua 
companheira Cecília Weiler, Patri-

ck Lenz, destaca que, mais do que produtos, a marca tem o objetivo de divulgar a causa do 
veganismo, que não é somente ecológica, mas também social. “Os criadores da empresa são 
veganos. Trouxemos essa questão orgânica para o dia a dia do negócio”, conta, ressaltando que 
isso é percebido pelo público e que a marca precisa passar essa verdade em suas relações. O 
impacto ecológico é percebido e premiado. No ano passado, conforme levantamento interno, 
foram recuperados mais de 7,7 mil metros quadrados de tecidos, 1,1 tonelada de borracha foi 
reciclada e foram utilizados mais de 3,3 toneladas de papelão reciclado. Atualmente, a empresa 
possui o Certificado Lixo Zero,  Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB). 

Para que a marca não tenha apenas o produto final vegano, Lenz diz que existe uma re-
lação muito próxima com os fornecedores, estimulando para que toda a cadeia produtiva seja 
efetivamente sustentável.  Entre os principais desafios para a criação da marca, o empreendedor 
cita justamente a dificuldade na relação com os fornecedores, que no início não entendiam mui-
to bem o conceito do veganismo. “Hoje existe uma conscientização maior, eles nos procuram, 
trocam informações”, comenta. 

A comunicação com os consumidores é outro trunfo da empresa. “Buscamos uma re-
lação próxima com o nosso público. Caminhamos na corrente inversa aos chatbots, queremos 
tornar a relação mais humanizada possível”, conta, acrescentando também a importância do 
trabalho nas redes sociais. Além da relação marca/cliente, Lenz destaca que existe uma preo-
cupação em passar o conceito do veganismo, ajudando o público a identificar não somente cal-
çados realmente veganos, mas até mesmo produtos da indústria alimentícia. Mesmo com todo 
o ativismo vegano, o empreendedor ressalta que recentemente a marca fez um levantamento 
para a atualização da “persona” e percebeu que existe uma gama crescente de consumidores 
não veganos, que têm identificação com as pautas da sustentabilidade. 

Assim como para o setor calçadista em geral, o ano de 2020 foi bastante difícil para a Ur-
ban Flowes. Lenz recorda que a empresa chegou 
a fechar durante alguns meses e que só não teve 
um impacto pior por causa do apoio dos próprios 
consumidores. “Criamos vales, que as pesso-
as adquiriam para receber os produtos depois”, 
lembra. A ajuda do público fez com que a empre-
sa resistisse e a queda fosse bem menor do que 
a prevista inicialmente. “Perdemos 15% da nossa 
produção e, em 2021, conseguimos recuperar as 
perdas. A partir de 2022 temos a expectativa de 
voltar a crescer”, projeta, ressaltando que a em-
presa tem capacidade produtiva para ampliar a 
produção para até 800 pares mensais. 

ESPECIAL

Lenz (à direita) com a sócia e companheira 
Cecília Weiler
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DOBRA: DNA INOVADOR

Carteiras de tyvek, um tipo de papel especial super resistente utilizado pela NASA. Foi com esse 
produto que os jovens da Dobra, de Montenegro/RS, começaram a se destacar no mercado 
brasileiro a partir de 2016. Cinco anos depois, a empresa ampliou o mix de produtos e, além das 
carteiras, hoje oferece uma gama completa de acessórios, tênis, camisas e até mesmo produtos 
de decoração. Tudo utilizando a mesma matéria-prima e sob encomenda, já que a empresa 
não trabalha com estoques. A inovação da Dobra não está apenas no produto. Na Dobra, o 
modelo de gestão é horizontal. São 14 pessoas envolvidas, todas no mesmo nível de hierarquia 

e com o mesmo salário. Além disso, as estampas dos 
produtos são todas fruto de cocriação, pois no site a 
Dobra mantém mais de mil artistas cadastrados com 
suas criações. 

Um dos sócios, Guilherme Massena, conta que 
a Dobra começou a partir de um trabalho de faculda-
de. “Venho de uma família de empreendedores, sem-
pre tive vontade de ter meu próprio negócio. Foi a 
partir de um trabalho de faculdade, no qual criamos 
uma carteira de papel, que nasceu a Dobra”, recorda. 
Segundo Massena, a partir do trabalho foram alguns 
anos de atualização, com estudos sobre nova econo-
mia, economia colaborativa, revolução pós-digital, en-
tre outros temas. Já para a construção dos produtos, 
foram realizados testes. “Nosso modelo de criação é 
MPV (produto mínimo viável, sigla em inglês). Ou seja, 
testamos a viabilidade e lançamos no mercado”, diz. 

Segundo Massena, são inúmeros os desafios 
do empreendedorismo no Brasil. O maior é a burocra-
cia, que engessa a criação de novos negócios. “Hoje 
até está mais fácil, especialmente para o enquadra-
mento como Microempreendedor Individual (MEI), 

mas ainda existe uma enorme complexidade tributária que atrapalha o desenvolvimento de 
novas empresas”, avalia, ressaltando que a Dobra realiza lives nas redes sociais para auxiliar os 
novos empreendedores com dicas sobre abertura de empresas, modelos de negócios, entre 
outras informações. 

O modelo de negócios diferenciado, mais voltado para o ambiente digital, fez com que 
a empresa sentisse menos o impacto da pandemia do novo coronavírus. Segundo o empreen-
dedor, no entanto, mudou um pouco o público, antes da pandemia formado em grande parte 
por jovens profissionais liberais, designers e estudantes. A pandemia fez com que, na medida 
da retomada dos trabalhos em ambiente físicos, aumentassem 
as encomendas de empresas para presentear seus colaborado-
res com produtos inovadores e exclusivos. “Em 2021, no compa-
rativo com a pré-pandemia, em 2019, crescemos 5% a 10% em 
faturamento. Já o crescimento dos negócios B2B (business to 
business) ficou entre 15% a 20%”, conta Massena. 

Para o próximo ano, o empreendedor destaca que a em-
presa deve seguir investindo na geração de conteúdos com im-
pacto social, monetizando o que for possível. Também buscará 
fortalecer o portfólio de produtos e estreitar o relacionamento 
com o seu público por meio da criação de um bar na empresa, 
onde as pessoas poderão confraternizar e trocar experiências. 

ESPECIAL
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PESH: FOCO NO MERCADO INFANTIL

Criada para atender o mercado infantil com calçados divertidos e preços competitivos, a Pesh, de 
São Paulo/SP, é um case clássico de empreendedorismo. Juliana Mader, uma das sócias da empre-
sa, é formada em Administração de Empresas, com MBA na área, e vem do mercado financeiro. 
Trabalhou neste setor até entrar para um e-commerce especializado em produtos infantis. Lá, se 
apaixonou por esse universo e junto da sócia, Thaís Drummond, criou a marca Pesh em 2017. 

Atualmente com uma produção de 10 mil pares mensais, a Pesh transformou uma operação 
baseada na relação B2B (business to business), de fornecimento para o varejo físico, para um mo-
delo de venda direta quase que totalmente digital. Segundo a empreendedora, 70% do faturamento 
da empresa vem do canal on-line. A mudança no modelo veio justamente durante a pandemia do 
novo coronavírus, com as dificuldades no varejo físico e o incremento vertiginoso do comércio 
eletrônico. “Já tínhamos a ideia de e-commerce desde o princípio da Pesh, mas pelo histórico de 
trabalho em e-commerce resolvemos esperar. A pandemia acelerou esse processo e ano passado 
resolvemos investir nesse canal”, conta.  

A decisão se mostrou acertada e a marca, depois de uma 
queda de mais de 50% no ano passado, já cresceu mais de 100% 
em 2021 e pretende dobrar o crescimento no próximo ano, ultra-
passando os números da pré-pandemia. Para os próximos anos, 
Juliana projeta aumentar ainda mais a participação do digital no 
faturamento da marca. Entre os benefícios, Juliana cita o risco 
menor com a inadimplência e o relacionamento mais direto com 
o consumidor. 

Outra tendência identificada pela Pesh é a sustentabili-
dade. Em abril deste ano, a empresa lançou mais uma marca, a 
Zoez. São calçados adultos unissex produzidos a partir de maté-
rias-primas sustentáveis. “É um mercado difícil, bastante nichado, 
mas que percebemos que vem em crescimento. Ainda pequena, 
o objetivo é aumentar a fatia de produtos dessa linha no nosso 
mix nos próximos anos”, projeta a empresária. 

ESPECIAL
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a única
que tem

tudo

para
criar o
amanhã

45a FEIRA INTERNACIONAL DE COUROS, PRODUTOS 
QUÍMICOS, COMPONENTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PARA CALÇADOS E CURTUMES.

FEIRA PRESENCIAL

Das 13h às 20h | Fenac | Novo Hamburgo/RS

Seja um expositor.
51 3584 7200
comercial@fenac.com.br

51 3067 5750
comercial@ruffato.com.br

A Fimec 2022 está confirmada.  
Estaremos todos reunidos 
novamente para mostrar a força 
que o nosso setor tem.

De volta, com força total.

08 a 10 de março de 2022
Faça seu
credenciamento:
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SETOR CALÇADISTA GEROU MAIS DE 
33 MIL POSTOS DE TRABALHO NO ANO

ABINOTÍCIAS

Com a retomada gradual da demanda doméstica, que representa 87% das suas vendas totais, o 
setor calçadista brasileiro segue gerando postos de trabalho. Dados elaborados pela Abicalçados 
apontam que, entre janeiro e setembro deste ano, foram gerados 33,1 mil postos de trabalho nas 
fábricas de calçados. No mês de setembro foram geradas 9,2 mil vagas na atividade. Com isso, o 
setor soma 280,27 mil pessoas empregadas diretamente na atividade, 15,6% mais do que no mes-
mo período do ano passado e já está estável em relação à pré-pandemia, em 2019.

Estado que mais emprega na atividade, o Rio Grande do Sul gerou 2,26 mil postos de tra-
balho no setor calçadista no mês de setembro. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, 
as fábricas gaúchas criaram 8,24 mil vagas. Com o resultado, o setor soma um total de 83,78 mil 
postos diretos na atividade, 12,2% mais do que no mesmo período de 2020 e 7,6% menos do que 
no mesmo intervalo de 2019.

Segundo estado que mais emprega na atividade, o Ceará, gerou 1,8 mil vagas em setembro, 
somando a criação 3,72 mil postos no acumulado do ano. Com isso, as fábricas cearenses encer-
ram setembro empregando diretamente 62,58 mil pessoas, 11,5% mais do que no mesmo ínterim 
de 2020. O Ceará já está empregando 11,9% mais pessoas do que no mesmo período de 2019.

Tendo superado os níveis de emprego da pré-pandemia em 19,3%, a Bahia ultrapassou 
São Paulo no ranking de empregadores da atividade calçadista. No mês de setembro, as fábricas 
baianas geraram 1,3 mil postos de trabalho. No acumulado de 2021, o saldo é positivo em 7,88 mil 
vagas. Com o número, o setor calçadista local encerrou setembro empregando diretamente 35 mil 
pessoas, 35,6% mais do que no mesmo período de 2020.

Gerando 1,55 mil em setembro, São Paulo é o quarto maior empregador da atividade. 
Entre janeiro e setembro, os paulistas geraram 6,88 mil vagas, somando um total de 32,38 mil 
postos diretos gerados. O número é 27,8% superior ao do mesmo período de 2020, mas está 
12,9% abaixo dos níveis de 2019.
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ABINOTÍCIAS

Desoneração
O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que os números são importantes 
e indicam uma retomada gradual no consumo por calçados. Por outro lado, o dirigente comenta 
que, para seguir com a recuperação, a atividade precisa que a desoneração da folha de pagamentos 
prossiga a partir de 2022.

Atualmente, existe um Projeto de Lei que prevê a renovação da desoneração para os atuais 
17 setores econômicos contemplados por serem os que mais empregam no Brasil. “A reoneração 
da folha geraria um custo tributário extra de mais de R$ 1,2 bilhão nos próximos dois anos somente 
para o setor calçadista. Certamente teria impacto na geração de postos. Seria um balde de água fria 
na recuperação”, alerta.

A Inteligência de Mercado da Abicalçados aponta que, caso a desoneração da folha não 
prossiga, podem ser perdidos mais de 25 mil postos de trabalho nos próximos dois anos.

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 pagamento é esti-
pulado em 1,5% sobre a receita.

Com o fim do prazo de vigência da medida, a Abicalçados, em conjunto com entidades 
representativas dos demais segmentos abrangidos, vem buscando a renovação da desoneração a 
partir de 2022. O Projeto de Lei 2541/2021, de autoria do deputado federal Efraim Filho (DEM-PB) e 
relatoria do deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS), aguarda votação na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Deputados, já tendo passado pela Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT).

Segundo Ferreira, existe urgência para que o PL seja analisado, até mesmo em função da 
precificação da coleção de Inverno do próximo ano, que começa a ser comercializada no próximo 
mês. “Hoje, com a indefinição, os calçadistas estão no escuro. Certamente, caso a desoneração não 
prossiga, além do impacto no emprego, teremos um efeito importante no aumento do preço dos 
calçados”, conclui Ferreira.

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%

EMPREGOS NO BRASIL | CALÇADOS

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

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

RIO GRANDE DO SUL
83,78 MIL POSTOS (+12,2% ANTE 2020)

CEARÁ 
62,58 MIL POSTOS (+11,5% ANTE 2020)

BAHIA
35 MIL POSTOS DIRETOS (+35,6% ANTE 2020)

SÃO PAULO
32,38 MIL POSTOS DIRETOS (+27,8% ANTE 2020)

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados

Acesse as tabelas detalhadas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aleS6aRP_TrLjaMjeodYdV5lsOCkR5vp
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ABINOTÍCIAS

Com o objetivo de iniciar ou incrementar as exportações de seus calçados, quatro empresas entraram 
para o quadro de associados da Abicalçados em outubro. Chiringuitas Ibiza, JM Shoes, Star Flex e 
Redikal se somam a empresas de todos os portes e estados brasileiros que respondem por mais de 
70% da produção nacional do setor - que deve encerrar o ano em cerca de 860 milhões de pares. 

Uma das empresas que busca aderir às ações de fomento às exportações, desenvolvidas 
por meio do Brazilian Footwear, braço internacional da Abicalçados mantido em parceria com a 
Agência Brasileira das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), é a Chiringuitas Ibiza, de Porto 
Alegre/RS. A empresa leva no seu nome o modelo de sandálias originário da Espanha. Chiringui-
tas são sandálias inicialmente utilizadas pelos pescadores e camponeses da ilha de Menorca e 
confeccionadas com couro e solado de borracha e que hoje são uma febre naquele país. A marca 
Chiringuitas Ibiza foi criada pela espanhola Luísa Moreno e pela brasileira Soraya Klein, que morou 
25 anos na Espanha. “Decidimos expandir nossos horizontes e trazer o modelo preferido em Ibi-
za para o Brasil. Temos tido uma ótima aceitação, com mais de 200 modelos vendidos todos os 
anos”, conta Luísa. Conheça a marca no site www.chiringuitas.com.br. 

Buscando ampliar suas exportações, especialmente para compradores da América Latina, a 
Redikal, de Nova Serrana/MG, produz tênis masculino e feminino, street, casual e esportivo. Fundada 
pelo empreendedor Vicente Rodrigues e seus filhos em um pequeno espaço, atualmente a empresa 
é um dos destaques do crescente polo calçadista mineiro e atua em uma estrutura de mais de 2 mil 
metros quadrados, onde emprega 140 pessoas. “A Redikal desponta como uma marca de confiança, 
que investe na qualidade dos seus produtos e está antenada às tendências mundiais do mercado”, 
avalia o diretor da empresa, Cleyson Pinto Rodrigues. Conheça a marca www.redikal.com.br. 

Também focando na exportação, mais especificamente para participar das rodadas de ne-
gócios on-line com compradores latino-americanos, a Star Flex, de Nova Serrana/MG, é outra em-
presa que se engajou à Abicalçados. A Star Flex fabrica calçados esportivos e casuais que aliam 
design, conforto e preço competitivo e possui forte atuação em e-commerce próprio. Conheça a 
marca www.starflexcalcados.com.br. 

A analista de Relacionamento da Abicalçados, Aline Maldaner, que recentemente esteve em 
Nova Serrana/MG, conta que outras empresas do polo mineiro devem se associar nos próximos me-
ses, principalmente porque entendem a importância da Abicalçados, especificamente do Brazilian 
Footwear, para o incremento e qualificação das exportações.  Segundo ela, o polo de Nova Serrana 
teve um grande crescimento nas exportações nos últimos anos e vem se especializando nos embar-
ques. Entre janeiro e setembro, os embarques dos calçadistas locais geraram US$ 16 milhões, 88% 
mais do que no mesmo período do ano passado e 68,4% mais do que no ínterim correspondente de 
2019. “É um crescimento que está muito acima da média nacional e que demonstra o comprometi-
mento dos calçadistas do polo com a exportação”, avalia a analista. 

De outro relevante polo calçadista do País, a JM Shoes, de Barbalha/CE, também busca, por 
meio da associação à Abicalçados, incrementar seus embarques. O foco, segundo o diretor comercial 
da empresa, Jamylle Moura, é participar, no primeiro momento, das rodadas de negócios digitais com 
compradores da América Latina. Atualmente, a empresa já comercializa parte de sua produção de 
chinelos de borracha no Paraguai, Angola e Alemanha. 

Associação
Criada em 1983, a Abicalçados tem soluções relevantes para empresas de todos os portes e objeti-
vos, que buscam capacitação, promoção de imagem e comercial no mercado doméstico e interna-
cional, no segundo caso por meio do Brazilian Footwear. As mensalidades para a associação partem 
de R$ 90 e evoluem de acordo com o porte das empresas. 

DE OLHO NO MERCADO EXTERNO, MAIS QUATRO
EMPRESAS ENTRAM PARA A ABICALÇADOS

http://www.chiringuitas.com.br
http://www.redikal.com.br
http://www.starflexcalcados.com.br
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INFORME JURÍDICO

A Abicalçados, em parceria com a eureciclo, está iniciando um novo ci-
clo de suporte aos associados para que regularizem sua situação com 
relação à logística reversa de embalagens em geral, em especial no Es-
tado do Mato Grosso do Sul (MS), evitando assim que sejam lavrados 
autos de infração ambiental e aplicadas multas em desfavor da empresa, 
além do ingresso de processos judiciais ambientais, cíveis e criminais, 
pelos órgãos de fiscalização ambiental.

No próximo dia 23 de novembro, às 16h30, será realizado um we-
binar, evento on-line e gratuito, no qual a Abicalçados e a eureciclo for-
necerão às empresas informações atualizadas sobre o status da logística 
reversa de embalagens no MS e em todo o País. Na ocasião, os participan-
tes também poderão esclarecer dúvidas sobre o tema. 

Um dos pontos que serão tratados no evento é a criação do Ins-
tituto Rever, que passa a gerir as questões ligadas à logística reversa 
de embalagens em geral em nível nacional, e ao qual a Abicalçados se 
associou recentemente. Essa alteração da governança do tema deman-
dará que os associados interessados em manter regular a sua situação 
assinem um novo Termo de Adesão, sem que isso implique em custos 
adicionais à empresa.

Além disso, no webinar será ressaltada a importância de os asso-
ciados regularizarem eventuais pendências com relação à compensação 
referente ao ano de 2019, bem como calcular a massa de embalagens 
inseridas em 2020 e compensar ao menos 22% dessas, caso ainda não o 
tenham feito. Para isso, é preciso que seja providenciado junto à eureci-
clo, o CRE (Certificado de Reciclagem).

Os associados da Abicalçados têm condições especiais mínimas 
de 30% de desconto para garantir o cumprimento integral da legislação. 
Mas atenção: o prazo para essa regularização é até o dia 10 de dezembro 
de 2021. Não é preciso aguardar o webinar ou mesmo participar dele 
para buscar sua regularização. 

A Abicalçados segue à disposição para auxiliar durante esse processo. 

WEBINAR SOBRE 
LOGÍSTICA REVERSA

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

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%

AGENDE-SE

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; 

O QUE: 
WEBINAR SOBRE LOGÍSTICA REVERSA

QUANDO: 
23 DE NOVEMBRO, ÀS 16H30

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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RODADAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 
UNEM CALÇADISTAS E FORNECEDORES
O dia 19 de outubro marcou mais um passo importante rumo a uma cadeia calçadista sustentável. Isto 
porque a Abicalçados e a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados 
e Artefatos (Assintecal) se uniram para realizar as Rodadas de Negócios da Sustentabilidade, que reu-
niram mais de 50 calçadistas e fornecedores de insumos sustentáveis. O evento aconteceu na Fenac, 
em Novo Hamburgo/RS.

A superintendente da Assintecal, Silvana Dilly, destaca que o encontro proporcionou mais de 
260 rodadas entre 31 empresas de componentes e 20 fabricantes de calçados. “A sustentabilidade, 
não somente no produto, mas em todo o processo produtivo, é uma pauta internacional. No evento, 
ficou evidenciado o interesse de algumas das maiores fábricas de calçados nos materiais que foram 
apresentados”, comenta, ressaltando que é missão da Assintecal promover as empresas do setor e 
nada mais adequado do que casar suas ofertas com a demanda crescente das calçadistas brasileiras 
e internacionais. “No evento, tivemos inclusive fabricantes internacionais, que se mostraram positiva-
mente surpresas com as alternativas apresentadas”, acrescenta. Os negócios realizados e alinhavados 
serão divulgados em breve pela entidade.

Já o gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, ressalta o crescente interesse do 
consumidor em marcas que não só produzem calçados sustentáveis, mas que tenham todo o proces-
so produtivo de acordo com os preceitos da sustentabilidade. “No mercado internacional, essa reali-
dade chegou ainda antes. Na Abicalçados, todas as semanas recebemos contatos de compradores 
internacionais buscando fabricantes sustentáveis”, diz. Segundo ele, “as rodadas apontam justamente 
para esse movimento de mercado”.

Produtos agradaram calçadistas
O gestor Administrativo da calçadista vegana Urban Flowers, Felipe Weiler, avalia as rodadas como 
positivas, por trazerem o tema urgente da sustentabilidade e também conectarem a oferta de maté-
rias-primas sustentáveis com a demanda dos fabricantes. No encontro, ficou surpreso com insumos 
que permitem o reaproveitamento total do produto. “As empresas estão dando cada vez mais aten-
ção à importância da reciclagem e do reaproveitamento, gerando um novo ciclo de vida ao produto 
consumido”, comenta.

O comprador de materiais da Klin, Éliton Carvalhal Santiago, ressalta que, embora a empresa 
já conhecesse a maior parte dos expositores, surpreendeu alguns produtos apresentados em primeira 
mão nas rodadas. “Encontramos materiais que não conhecíamos, além de poder conhecer não so-
mente o produto final, mas a história e o conceito de sustentabilidade de cada empresa”, avalia.

Semana do Calçado
As Rodadas de Negócios da Sustentabilidade ocorreram dentro da programação da Semana do Cal-
çado, evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) 
e pelo Sebrae/RS em parceria com entidades representativas da cadeia coureiro-calçadista entre os 
dias 18 e 21 de outubro. Com 11 eventos previstos em quatro dias de iniciativa, a Semana, neste ano, 
aconteceu de forma híbrida, com ações digitais e presenciais. 

ABINOTÍCIAS
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COMÉRCIO ENTRE BRASIL E 
ESTADOS UNIDOS ATINGE SUA MELHOR MARCA 

Após registrar o pior resultado em 11 anos e diminuir 23,5% em 2020 como decorrência da 
pandemia, o comércio entre Brasil e Estados Unidos recuperou o fôlego e atingiu um patamar 
histórico: US$ 49,6 bilhões de janeiro até setembro deste ano. Conforme indica o mais recente 
Monitor de Comércio Brasil-Estados Unidos publicado pela Câmara Americana de Comércio 
para o Brasil (Amcham), o valor representa a maior corrente de comércio bilateral para o perío-
do desde o início da série da balança comercial brasileira em 1997. Anteriormente, o maior fluxo 
bilateral até setembro havia sido em 2019, equivalente a US$ 48,2 bilhões. “A recuperação da 
economia nos dois países favoreceu a retomada do comércio bilateral. O aumento dos preços 
internacionais e a maior demanda energética também tiveram participação destacada”, explica 
o vice-presidente, Abrão Neto. 

As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 22,3 bilhões até setembro 
de 2021 – 47,1% a mais que no mesmo período do ano passado. “Com isso, as vendas brasileiras 
para os Estados Unidos retornam ao nível anterior à pandemia e registram novo recorde”, contex-
tualiza Neto. Os embarques do Brasil para os Estados Unidos em 2021 representaram 10,4% do 
total das exportações brasileiras para o mundo. A taxa de crescimento das vendas externas para 
os Estados Unidos no ano superou a das exportações totais brasileiras, que foi de 36,9%.

Com o resultado, a Amcham atualizou a projeção para o comércio bilateral entre os 
dois países no ano de 2021, estimando exportações brasileiras para os Estados Unidos acima 
de US$ 30 bilhões.

Calçados
Principal destino do calçado brasileiro no exterior, os Estados Unidos importaram, entre janeiro 
e setembro, 10 milhões de pares, que geraram US$ 153 milhões, incrementos tanto em volume 
(+52,7%) quanto em receita (+41,7%) na relação com igual período do ano passado. “Mais do 
que isso, as exportações para os Estados Unidos, em 2021, já superaram o nível pré-pandemia. 
Frente ao mesmo período de 2019, as exportações, em pares, cresceram 11%”, destaca o pre-
sidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira.  O resultado até setembro é o melhor em 
uma década. Em 2011, no mesmo período, haviam sindo exportados para os Estados Unidos 8,35 
milhões de pares. 

ABINOTÍCIAS
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A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância 
Velha (ACI NH/CB/EV) comemorou 101 anos de fundação no dia 18 de outubro. A reunião-al-
moço “Um Novo Centenário Começou” reuniu 400 participantes no Salão da Sociedade Ginás-
tica de Novo Hamburgo/RS, entre ex-presidentes, atuais dirigentes, associados e colaboradores 
da entidade, além de patrocinadores, autoridades, representantes de entidades empresariais e 
imprensa. A programação do evento incluiu a diplomação da nova diretoria da entidade e das 
suas fundações para o biênio 2022-2023 e o talk show com Guilherme Benchimol, fundador e 
presidente do Conselho de Administração da XP Investimentos.

O novo presidente empossado foi Diogo Carlos Leuck, empresário e atual vice-presidente 
de Governança e Qualidade da ACI. Em seu discurso, Leuck enfatizou que sua gestão, a partir 
de 1º de janeiro de 2022, terá como foco a disseminação do conhecimento, que, ao seu ver, é a 
melhor maneira de promover o desenvolvimento sustentável dos associados e do Vale do Sinos. 
“Daremos ainda mais ênfase aos eventos já realizados, como webinares, cursos on-line, eventos 
híbridos e até o network à distância, mas também criaremos produtos e serviços novos real-
mente disruptivos. Para tanto, iremos reforçar antigas parcerias e buscar outras novas”, revelou.

Conforme Leuck, a nova gestão trabalhará intensamente a inovação, além de incluir mais 
três pilares no foco de ações da ACI: transformação digital, sustentabilidade e internacionaliza-
ção. Também serão feitos ajustes em vice-presidências.

Talk show
Outra atração do evento foi o talk show com Guilherme Benchimol, fundador e presidente do 
Conselho de Administração da XP Investimentos. Durante cerca de uma hora de conversa me-
diada pelo jornalista Mauro Moraes, Benchimol revelou as estratégias que fizeram a pequena 
corretora, fundada com apenas R$ 10 mil, tornar-se uma empresa com 6 mil funcionários, 3,5 
milhões de clientes e RS 850 bilhões de investimentos sob custódia. Para crescer, segundo ele, 
é preciso acreditar no que se busca, dividir sonhos com outras pessoas, ter humildade e foco a 
longo prazo. 

ACI COMEMORA 101 ANOS COM DIPLOMAÇÃO DE 
NOVA DIRETORIA E TALK SHOW 

ABINOTÍCIAS
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www.espugum.br

ECOLÓGICA, AMORTECIMENTO
DE LONGO PRAZO, CONTROLE
DE UMIDADE,ALTO NÍVEL DE
RESPIRABILIDADE, LEVE, LAVÁVEL
E COM FUNÇÃO ANTIMICROBIANA.

Produzimos nosso bio-óleo vegetal que é produzido de sementes 
de mamona, uma fonte não alimentícia que não compete com 
as lavouras de alimentos e utiliza pouquíssima água em seu cultivo. 
Ele reduz a necessidade de petróleo, utiliza menos recursos em 
produção e não compromete o conforto e o desempenho.

www.tubox.com.br

VOCÊ SABIA?

Um calçado tradicional quando molhado, deforma toda a palmilha, pois esta é feita de 
papelão, que esfarela e acaba estragando completamente.

Com o               suas palmilhas vão ter uma vida útil muito mais longa, pois além de 
não molhar, não absorve suor e nem umidade.

LIVRE DE SUBSTÂNCIA RESTRITA

TUBOX FAZ PARTE DO GRUPO:

20.000
TONELADAS DE RESÍSUOS RECICLADOS
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Com mais de 800 marcas 
de calçados, a Zero Grau, 
que acontece em Gramado/
RS entre os dias 15 e 17 de 
novembro, se prepara para 
receber mais de 60 importa-
dores. Conforme a Merkator 
Feiras e Eventos, promotora 
do evento, já estão confir-
mados representantes da 
Bolívia, Colômbia, Argenti-
na, Peru, Equador, Paraguai, 
Uruguai, Costa Rica, Porto 
Rico, Nicarágua, El Salvador, 
Panamá, República Domini-
cana, Estados Unidos, Portu-
gal, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Paquistão, África, Egito e Líbia. 

Este movimento com importadores deve ser decisivo para o segmento nacional atingir 
o crescimento de 25,5% nas exportações ainda este ano sobre 2020, chegando a cerca de 117 
milhões de pares embarcados para o exterior, conforme projeções da Abicalçados. Entre janeiro 
e outubro, foram embarcados mais de 99 milhões de pares por US$ 712,4 milhões, altas de 32,2% 
e 30,7%, relação ao mesmo período do ano passado. 

A Zero Grau conta com o apoio dos sindicatos industriais de Estância Velha, Ivoti, Igrejinha, 
Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga e Três Coroas.                    

ZERO GRAU TERÁ GRUPO DE IMPORTADORES 

ABINOTÍCIAS

http://kisafix.com
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A quinta indústria produtora de calçados do planeta, a maior fora da Ásia, e seus processos produti-
vos cada vez mais sustentáveis, foram destaque na Expo 2020 Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 
Durante os dias 1º e 6 de novembro, no pavilhão brasileiro da exposição tradicional mundial, contou 
com um espaço exclusivo para o calçado verde-amarelo, que foi organizado pelo Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, que acompanhou a ação, 
avalia que o calçado brasileiro chamou a atenção de um considerável número de importadores e 
consumidores árabes. Nos seis dias de exposição, mais de 20 mil pessoas visitaram o pavilhão onde o 
calçado brasileiro era destaque. “Foi o momento ideal para apresentarmos o nosso reposicionamento 
não somente como um importante player mundial de calçados, mas também de todos os processos 
sustentáveis que vêm sendo desenvolvidos e que colocam o setor na vanguarda mundial como tendo 
a única certificação internacional de sustentabilidade para a cadeia produtiva do calçado, o Origem 
Sustentável”, comentou, ressaltando que no dia 2 foi realizado um evento exclusivo para compradores 
de Dubai e países do Golfo, no qual foram apresentados dez cases de sustentabilidade na indústria 
calçadista brasileira. As empresas participantes foram Beira Rio, Grendene, Usaflex, Bibi, Ramarim, Pe-
gada, Klin, Piccadilly, Kidy e Urban Flowers. “Neste dia, recebemos mais de 40 compradores, a maior 
parte de Dubai, Kuwait, Omã, Bahrein e Arábia Saudita.

O trader da Grendene, Diego Barbieri, destaca que a exposição chamou bastante a atenção 
dos compradores locais. “A participação foi muito boa, gerou novas oportunidades, com leads inéditos 
que iremos trabalhar nos próximos dias”, avalia. 

Trader para Oriente Médio da Beira Rio, Fábio Oliveira vai além. Segundo ele, além de receber 
os clientes e abrir alguns potenciais compradores locais, a exposição do produto para o consumidor 
final chamou a atenção. “Inclusive depois do nosso evento, no dia 2, estive no evento e presenciei mui-
tos consumidores olhando e analisando os calçados expostos. Estar na Expo Dubai trouxe ganhos de 
imagem para a empresa”.

Para o gerente de exportação da Usaflex, Jefferson Berz, mais do que visibilidade, o evento 
trouxe resultados em negócios. “Além da oportunidade de podermos apresentar a marca e seus 
diferenciais de sustentabilidade, saímos da Expo satisfeitos com contatos gerados com grandes 
players do Oriente Médio”, avalia, ressaltando que, pelo menos, dois contatos devem gerar negócios 
em decorrência da participação.

Origem Sustentável
Também presente no evento, o gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, apresentou o 
Origem Sustentável, a única certificação internacional do setor de calçados. Segundo ele, a certifica-
ção atende uma demanda do próprio consumidor brasileiro e mundial. “Cada vez mais os consumi-
dores 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”, disse.

Baseado nas melhores práticas internacionais de sustentabilidade, o Origem Sustentável segue 
indicadores de cinco dimensões: econômica, ambiental, social, cultural e gestão da sustentabilidade 
e vem ganhando visibilidade não somente no Brasil, mas no mercado internacional. Com auditorias 
credenciadas pela SGS, Bureau Veritas, ABNT e Senai, a certificação conta com quatro níveis de evo-
lução: Bronze (para empresas que cumpram o mínimo de 20% a 30% dos indicadores propostos), 
Prata (40%), Ouro (60%) e Diamante (80%). O Origem Sustentável já tem nomes como Vulcabras, 
Piccadilly, Bibi, Beira Rio, Boxprint e Caimi & Liaison certificadas, e outras  mais de 50 em processo 
de implementação, caso da Schutz, Usaflex, Ramarim, Via Marte, Redeplast, Calçados Ala, Bebecê. 
Conheça o programa em  www.origemsustentavel.org.br.

CALÇADO BRASILEIRO É DESTAQUE NA EXPO DUBAI 

BRAZILIAN FOOTWEAR

http://www.origemsustentavel.org.br
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BRAZILIAN FOOTWEAR

Superando as expectativas, a primeira participação de marcas brasileiras na feira calçadista nor-
te-americana Dallas Apparel & Acessories Market , que aconteceu entre 26 e 29 de outubro, ge-
rou US$ 760 mil, somando negócios efetivados in loco e alinhavados no evento. A participação 
de três marcas verde-amarelas, Carrano, Bottero e Schutz, foi apoiada pelo Brazilian Footwear, 
programa de fomento às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

No relatório da Abicalçados consta que foram realizados 115 contatos qualificados, sen-
do 70 desses inéditos. Já os negócios imediatos somaram mais de US$ 120 mil, que devem 
ser acrescidos de mais US$ 640 mil em vendas que ficaram alinhavadas no evento. “O resulta-
do foi bastante positivo, levando em consideração que foi a primeira participação das marcas 
brasileiras. Ficou evidente que o mercado norte-americano, neste momento de retomada, vem 
buscando novas alternativas para seus consumidores e o calçado brasileiro se mostra bastante 
competitivo”, avalia a analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel. Segundo 
ela, o câmbio atual - de desvalorização do real ante o dólar - também acaba sendo favorável 
para o calçadista brasileiro, já que este consegue realizar preços mais competitivos para o mer-
cado internacional. 

Principal destino do calçado brasileiro no exterior, os Estados Unidos importaram, entre 
janeiro e setembro, 10 milhões de pares verde-amarelos, que geraram US$ 153 milhões. São in-
crementos tanto em volume (+52,7%) quanto em receita (+41,7%) na relação com igual período 
do ano passado. 

Circuito 
A Dallas Apparel & Acessories Market encerrou o Circuito de Feiras nos Estados Unidos. Ao 
todo, as feiras Playtime NY, MAGIC Las Vegas, Sourcing @ MAGIC, Atlanta Shoe Market, MAGIC 
NY e Dallas Apparel & Acessories Market somaram US$ 3 milhões entre negócios efetivados e 
alinhavados nos eventos. As participações foram viabilizadas pelo Brazilian Footwear. 

FEIRA NORTE-AMERICANA GERA
US$ 760 MIL PARA CALÇADISTAS BRASILEIRAS
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O Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abical-
çados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), realiza, entre 8 e 19 de novembro, as rodadas digitais com compradores da 
América Latina. 

As rodadas, que acontecem todas no formato digital, serão realizadas com compradores 
selecionados da Bolívia, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador e Peru. A analista de Promoção Co-
mercial da Abicalçados, Paola Pontin, ressalta que o modelo tem sido bastante procurado pelos 
calçadistas. Nas mais recentes rodadas digitais com compradores latino-americanos foram gera-
dos mais de US$ 2 milhões em negócios. “O modelo das rodadas on-line traz inúmeras vantagens 
com relação a custos e logística”, avalia. Segundo a analista, outro atrativo é o matchmaking, 
agendamento de reuniões que cruzam a oferta das calçadistas e as demandas dos compradores 
selecionados, ferramenta que otimiza a realização dos negócios.

As rodadas digitais acontecem em um momento de recuperação para as exportações 
de calçados. Entre janeiro e setembro, foram embarcados 86,2 milhões de pares, que geraram 
US$ 618,45 milhões, incrementos de 33,7% em volume e de 26,3% em receita na relação com o 
mesmo período do ano passado.

Participam da ação as marcas Beira Rio Conforto, Molekinha, Molekinho, Moleca, Vizzano, 
BR Sport, Activitta, Modare, Petite Jolie, Capelli Rossi, Kidy, Pé com Pé, Marina Mello, Studio Z, 
Starflex, JM Shoes, Andacco, Batatinha e Stir.

BRAZILIAN FOOTWEAR REALIZA 
RODADAS DIGITAIS DA AMÉRICA LATINA

BRAZILIAN FOOTWEAR



27

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021

BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
SEGUEM EM ALTA

Dados elaborados pela Abicalçados apontam que as exportações de calçados seguem em ele-
vação. No mês dez, foram embarcados 12,85 milhões de pares, que geraram US$ 93,96 milhões, 
altas de 23,3% e 69,6%, respectivamente, ante o mês correspondente de 2020. É o primeiro mês 
de 2021 que registra altas em volume e receita na relação com o período pré-pandemia, em 2019 
(de 15,9% em volume e 7,2% em dólares). Com isso, no acumulado dos dez meses do ano, as ex-
portações somaram 99 milhões de pares, gerando US$ 712,4 milhões, incrementos de 32,2% em 
volume e de 30,7% em receita na relação com o mesmo ínterim do ano passado. No comparativo 
com o acumulado de 2019, as exportações de calçados estão 2,7% superiores em volume e 13,2% 
inferiores em receita, em dólares. Ainda conforme o relatório da Abicalçados, o nível pré-pande-
mia das exportações brasileiras de calçados já foi superado em 95 países de destino.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que outubro registrou o 
melhor mês para as exportações brasileiras de calçados. Outro fato relevante, segundo ele, é que 
o crescimento foi puxado pelos calçados de couro, com aumento de 6,5% em dólares e 15,9% em 
volume, frente a outubro de 2019, ganhando participação na pauta de exportação. “São calçados 
de maior valor agregado, que quando aumentam a participação nos embarques geram resultados 
expressivos”, comenta.  

No período, o principal destino do calçado brasileiro no exterior segue sendo os Estados 
Unidos. Entre janeiro e outubro, foram embarcados para lá 11,75 milhões de pares por US$ 177,6 
milhões, altas de 51,5% em volume e de 50,4% em receita no comparativo com os dez primeiros 
meses do ano passado. 

O segundo destino de 2021 é a Argentina. No período, foram exportados para o país vizi-
nho 10,76 milhões de pares, que geraram US$ 92,4 milhões, incrementos de 71,5% em volume e de 
53,69% em receita no comparativo com o intervalo correspondente de 2020.

O terceiro destino do calçado brasileiro no exterior, em 2021, foi a França. Nos dez meses, 
os franceses importaram 6,17 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 50,3 milhões, incre-
mentos de 10,3% em volume e de 9,7% em receita ante o mesmo período do ano passado. 



28

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021

BALANÇA COMERCIAL

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

JAN - OUT 2020: US$ 545,26 milhões JAN - OUT 2021: US$ 712,51 milhões VARIAÇÃO:  30,7%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - OUT 2020: US$ 244,18 milhões 
JAN - OUT 2021: US$ 316,91 milhões

VARIAÇÃO:  29,8%

JAN - OUT 2020: US$ 136,11 milhões 
JAN - OUT 2021: US$ 166,80 milhões 

VARIAÇÃO:  22,5%

JAN - OUT 2020: US$ 55,37 milhões 
JAN - OUT 2021: US$ 74,97 milhões 

VARIAÇÃO: 35,4%

TOTAL

JAN - OUT 2020: US$ 261,37 milhões JAN - OUT 2021: US$ 251,63 milhões VARIAÇÃO: -3,7%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - OUT 2020: US$ 152,02 milhões 
JAN - OUT 2021: US$ 137,82 milhões 

VARIAÇÃO:  -9,3%

JAN - OUT 2020: US$ 41,60 milhões 
JAN - OUT 2021: US$ 41,45 milhões 

VARIAÇÃO:  -0,4%

JAN - OUT 2020: US$ 31,00 milhões 
JAN - OUT 2021: US$ 29,23 milhões 

VARIAÇÃO:  -5,7%

Importações da China já respondem por 30% do total
Mesmo que as importações totais estejam em declínio ao longo dos dez meses do ano, caíram 
5,3% em pares (para 17,56 milhões de pares) e 3,7% em dólares (para US$ 251,63 milhões), as altas 
consecutivas das importações de calçados da China vêm preocupando o setor calçadista brasilei-
ro. No mês de outubro, entraram no Brasil 309 mil pares de calçados chineses, pelos quais foram 
pagos US$ 2,8 milhões. As altas são de 62,5% em volume e de 8,6% em receita no comparativo 
com o mesmo mês do ano passado. Os incrementos das importações do gigante asiático no úl-
timo ano fizeram com que os chineses aumentassem a representação nas importações totais de 
calçados de 15% para 30%. “Existe uma preocupação, porque a China se recuperou da pandemia 
mais rapidamente e está pulverizando a sua produção mundo afora, o que pode causar uma inva-
são de produtos chineses nas prateleiras do varejo brasileiro”, avalia Ferreira, acrescentando que 
existe um processo para renovação do antidumping contra o calçado chinês em andamento, mas 
que ainda não “saiu do papel”. “Causa apreensão na indústria calçadista brasileira, que em meados 
dos anos 2000 foi abalada pela avalanche de calçados chineses no País. Se com o antidumping - 
que prevê uma sobretaxa de US$ 10,22 por par importado de lá - em vigência, a China dobrou a 
sua participação em um ano, o que dirá sem essa proteção?”, alerta.  
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