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Os leitores habituais do nosso informativo mensal, editado ininterruptamente há três décadas, 
já perceberam que, desde agosto do ano passado, o Abinforma ganhou uma versão voltada 
para o varejo, com notícias de interesse deste elo fundamental da cadeia coureiro-calçadista. A 
estratégia faz parte de uma adaptação ao mercado atual de comunicação, mais segmentado. 
Dentro deste contexto, inovamos mais uma vez, e a partir desta edição, o Abinforma passa a ser 
somente digital.

Nossa decisão de descontinuar a versão impressa e investir no formato digital tenciona 
ir ao encontro da tendência de sustentabilidade. Afinal, a Abicalçados vem trabalhando com 
afinco para a criação de uma cultura de sustentabilidade no setor calçadista, por meio de pro-
gramas como o Origem Sustentável e também premiando cases de sucesso com o Prêmio Dire-
ções, e neste contexto nada mais justo e relevante do que um exemplo que parte da própria en-
tidade. Ao longo de um ano, serão menos 100.000 páginas impressas! Importante frisar que não 

perderemos a qualidade editorial, muito pelo con-
trário, pois como o ambiente digital é ilimitado, tere-
mos mais espaço para noticiar ações, analisar dados 
setoriais, divulgar novidades, entre outros informes, 
além de possibilitar o uso de outros recursos, como 
hiperlinks e vídeos. 

Para ser adaptado ao ambiente digital, o Abinforma passou por uma reformulação de 
layout e diagramação. O nosso informativo seguirá mensal e com as versões tradicional (indús-
tria) e varejo, com envio por e-mail (solicite o cadastro aqui) na primeira semana de cada mês e 
ficando disponível para download no site da Abicalçados. 

Sabemos que ainda temos um longo caminho para tornar não somente o setor, mas o 
mundo mais sustentável, mas todo o passo será necessário para seguirmos trilhando nessa es-
trada rumo a um mundo melhor, mais justo e ambientalmente preservado. 

Aproveito para desejar um ótimo ano para os nossos leitores e leitoras, reforçando que se-
guimos de portas abertas para proporcionar o desenvolvimento setorial, seja por meio de pleitos 
junto ao poder público ou por meio de ações de capacitação, promoção comercial e de imagem. 

Boa leitura!

PALAVRA DO PRESIDENTE

ABINFORMA 
SERÁ DIGITAL
Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da Abicalçados

CONSELHEIROS DELIBERATIVOS: Presidente Caetano Bianco Neto, Analdo S. Moraes, Astor R. Ranft, Caio Borges, 
Carlos A. Mestriner, Claudio Chies, Darcio Klaus (Cisso), Jorge Bischoff, Junior César Silva, Marco L. Meller, Paulo Konrath, 
Renato Klein, Ricardo José Wirth, Rosnei A. Silva, Samir Nakad e Sérgio Gracia
CONSELHO FISCAL: Danilo Cristófoli, Eduardo Jacob, José Paulo Boelter, Maurício de Vargas, Paulo Vicente Bender 
e João Altair dos Santos
 
PRESIDENTE-EXECUTIVO: Haroldo Ferreira

CONSULTORES: Adimar Schievelbein, Edson Morais Garcez e Heitor Klein. 

“O OBJETIVO DO 
INFORMATIVO DIGITAL É IR 
AO ENCONTRO DA TENDÊNCIA 
DE SUSTENTABILIDADE”

CONHEÇA A ABICALÇADOS
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ABI NA MÍDIA

Lideranças empresariais do Estado esperam que Bra-
sil e Argentina superem divergências políticas e man-
tenham relações pragmáticas a partir de amanhã, 
quando Alberto Fernández assume a presidência do 
país vizinho. Levantamento da Abicalçados dá dimen-
são do impacto argentino no segmento. Com base 
em dados revisados de janeiro a outubro, a entidade 
pontua que as vendas de calçados brasileiros ao Exte-
rior subiram 0,6% em receita e 3,9% em pares. A enti-
dade frisa que, se as exportações ao país vizinho não 
tivessem despencado, os percentuais de aumento se-
riam bem superiores, de 5,6% e 7%, respectivamente.

DE OLHO NO RUMO DA ARGENTINA
09 DE DEZEMBRO DE 2019 
 ZERO HORA - MARTA SFREDO  - P. 11

As trocas de farpas entre Bolsonaro e o presidente 
eleito da Argentina, Alberto Fernández, ganharam um 
novo capítulo no último fim de semana, quando o go-
verno brasileiro informou que não enviaria represen-
tante à posse, marcada para esta terça (10/12). Haroldo 
Ferreira, presidente da Abicalçados, que representa a 
indústria calçadista, diz acreditar que a diplomacia vai 
resolver eventuais desentendimentos entre os chefes 
de Estado. “A parte política é uma coisa, o mundo real é 
outra.” Mesmo com a retração da economia argentina, 
conta Ferreira, o país segue sendo o segundo principal 
comprador dos calçados brasileiros.

O QUE O BRASIL TERIA A PERDER COM UM AFASTAMENTO DA ARGENTINA?

10 DE DEZEMBRO DE 2019 
BBC BRASIL - GERAL  

Navegação	na	BBC

Notícias Brasil Internacional Economia Saúde Ciência Tecnologia Aprenda	Inglês #SalaSocial Mais

News Sport

Weather Radio

Arts

Termos	de	uso Sobre	a	BBC

Privacidade Cookies

Há	1	hora

O	que	o	Brasil	teria	a	perder	com
um	afastamento	da	Argentina?
Camilla	Veras	Mota	-	@cavmota
Da	BBC	Brasil	em	São	Paulo

Ato	de	despedida	de	Mauricio	Macri:	presidente	brasileiro	chegou	a	afirmar	que	vitória	da	chapa
de	Cristina	Kirchner	poderia	transformar	Argentina	'em	uma	Venezuela'

As	trocas	de	farpas	entre	Bolsonaro	e	o	presidente	eleito	da
Argentina,	Alberto	Fernández,	ganharam	um	novo	capítulo	no
último	fim	de	semana,	quando	o	governo	brasileiro	informou	que
não	enviaria	representante	à	posse,	marcada	para	esta	terça
(10/12).

Em	novembro,	Bolsonaro	havia	decidido	que	seria	representado	pelo

ministro	da	Cidadania,	Osmar	Terra.	Neste	domingo	(08/12),	chegou	a

informar	que	o	Brasil	não	estaria	presente	na	solenidade.	No	fim	da	tarde

de	segunda	voltou	atrás	e	afirmou	que	enviaria	o	vice,	Hamilton	Mourão.

Às	vésperas	da	posse,	os	4	principais	desafios	do	próximo
presidente	da	Argentina

‘Falta	de	clima'	com	Bolsonaro	deixa	presidente	eleito	da
Argentina	de	fora	de	encontro	do	Mercosul

A	última	vez	que	um	presidente	brasileiro	não	esteve	na	posse	de	um

presidente	argentino	foi	em	2002,	quando	o	país,	que	ainda	digeria	a	crise

de	2001,	trocou	de	presidente	pela	quinta	vez	desde	a	renúncia	de

Fernando	de	la	Rúa.	Eduardo	Duhalde	assumiu	poucos	minutos	depois	de

ser	eleito	pela	Assembleia	Legislativa.

Parte	dos	analistas	econômicos	e	representantes	de	setores	exportadores

brasileiros	não	acreditam	que	o	clima	de	animosidade	entre	os	dois

políticos,	que	começou	ainda	antes	das	eleições	argentinas,	terá

desdobramentos	práticos.	A	avaliação	é	de	que,	como	os	dois	países	são

bastante	interdependentes	-	e	diante	da	desaceleração	da	economia	global	-

,	o	pragmatismo	falará	mais	alto.

Mas	quais	consequências	práticas	que	um	eventual	afastamento	da

Argentina	teria	para	o	Brasil?

Talvez	também	te	interesse

Como	Lula	solto	pode	aumentar	polarização,	enfraquecer
centro	e	beneficiar	Bolsonaro

Quanto	custa	um	churrasco?	O	aumento	vertiginoso	de	preços
na	Argentina	nos	últimos	10	anos

Decisão	que	libertou	Lula	é	'o	fim	do	ciclo	lavajatista'	no	STF,	diz
cientista	político

Às	vésperas	da	posse,	os	4	principais	desafios	do	próximo
presidente	da	Argentina

Complementaridade	produtiva

O	setor	que	mais	sofreria	caso	houvesse	um	estremecimento	das	relações

bilaterais	seria	a	indústria.

A	Argentina	é	o	principal	destino	das	exportações	de	produtos

manufaturados	brasileiros	e	o	terceiro	se	contabilizados	todos	os

produtos.

Enquanto	o	Brasil	exporta	muita	soja	e	minério	para	a	China	e	para	os	EUA,

por	exemplo,	vende	para	o	vizinho	itens	de	maior	valor	agregado,	que	vão

desde	calçados	e	automóveis	a	máquinas	e	peças.

Ele	é	o	principal	parceiro	comercial	da	Argentina,	respondendo	por	27%	de

todas	as	importações	do	país	(dados	de	2017).	A	China	fica	em	segundo

lugar,	com	19%.

Desde	a	criação	do	Mercosul,	em	1991,	a	indústria	dos	dois	países	tem

ficado	mais	integrada.	Isso	fica	mais	claro	quando	se	olha	no	detalhe	a

composição	das	exportações	brasileiras	para	a	Argentina.

Um	estudo	conduzido	pelas	economistas	Mayara	Santiago	e	Luana	Miranda,

do	Instituto	Brasileiro	de	Economia	da	Fundação	Getulio	Vargas	(Ibre-FGV),

mostrou	que	58%	de	tudo	o	que	é	vendido	para	o	parceiro	são	bens

intermediários.

Ou	seja,	são	motores,	peças	e	outros	manufaturados	que	são	usados	pela

indústria	argentina,	que	vão	compor	produtos	acabados	feitos	no	país.

Exportações	brasileiras	para	a	Argentina
Participação	por	produto*	-	em	%

Produto Participação

Insumos	industriais	elaborados 31,5

Automóveis	para	passageiros 21,2

Peças	para	equip.	de	transp. 15,7

Bens	de	capital 6,4

Equip.	de	transp.	industrial 6,1

Outros 19,1

*De	janeiro	a	agosto	de	2019

Fonte:	Mdic	|	Elaboração:	Luana	Miranda	e	Mayara	Santiago

Assim,	em	um	cenário	de	distanciamento	entre	os	dois	países,	a	Argentina

também	seria	prejudicada,	já	que	poderia	perder	fornecedores	importantes

para	sua	indústria.

"Manter	uma	boa	relação	é	benéfico	para	os	dois	lados",	pondera	Mayara

Santiago.

O	impacto	da	atual	crise	argentina	sobre	o	setor	no	Brasil	também	dá

dimensão	dessa	interdependência.	Ainda	de	acordo	com	o	estudo	das

economistas	do	Ibre-FGV,	a	recessão	da	Argentina	tirou	0,2	ponto

percentual	do	Produto	Interno	Bruto	(PIB)	brasileiro	em	2018.

Ou	seja,	sem	o	"choque	argentino",	a	economia	brasileira	teria	crescido

1,3%	em	vez	de	1,1%	(o	estudo	foi	feito	antes	da	revisão	do	PIB	de	2018

pelo	IBGE,	que	alterou	o	dado	do	ano	passado	para	1,3%).

Para	2019,	a	projeção	é	de	que	esse	impacto	negativo	seja	ainda	pior,	de

0,5	ponto	percentual.

Este	será,	aliás,	o	primeiro	ano	desde	2003	que	a	balança	comercial	do

Brasil	com	a	Argentina	vai	ficar	no	vermelho.	Entre	janeiro	e	novembro,	o

saldo	é	negativo	em	US$	641,8	milhões.

Balança	comercial	Brasil-Argentina
Valor	FOB	(em	US$	bilhões)

Fonte:	Mdic

A	redução	das	exportações	para	o	vizinho,	acrescenta	a	economista,	tem

ainda	um	"efeito	transbordamento"	importante,	que	vai	além	da	indústria	e

afeta	o	comércio	e	os	serviços.	Uma	máquina	que	deixa	de	ser	exportada,

por	exemplo,	significa	menos	um	frete,	menos	volume	de	trabalho	no

escritório	de	representação	comercial	e	por	aí	vai.

A	recuperação	da	demanda	interna	pode	atenuar	o	"efeito	Argentina"	em

2020,	afirma	Mayara,	e	compensar	a	queda	nas	vendas	para	o	vizinho.

Ainda	assim,	a	manutenção	da	boa	relação	do	Brasil	com	seus	parceiros

comerciais	se	mantém	uma	variável	importante,	já	que	a	indústria	como	um

todo	vem	perdendo	espaço	na	economia.	Para	o	Instituto	de	Estudos	para

o	Desenvolvimento	Industrial	(Iedi),	o	país	passa	por	um	dos	mais	graves

casos	de	"desindustrialização	prematura"	do	mundo.

Um	estudo	divulgado	pela	entidade	em	agosto	mostrou	que,	enquanto	o

setor 	industrial	perdeu	36,1%	de	peso	no	PIB	global	entre	1980	e	2018,	no

Brasil	o	recuo	foi	de	58,6%	no	mesmo	período.

A	política	e	a	'vida	real'

Para	o	economista	Guillermo	Tolosa,	analista	da	Oxford	Economics,	o

discurso	muitas	vezes	agressivo	de	ambos	os	lados	tem	o	objetivo	principal

de	agradar	as	respectivas	bases	eleitorais	de	Bolsonaro	e	de	Alberto

Fernández.

Enquanto	o	presidente	brasileiro	se	define	como	um	político	conservador	e

liberal,	o	colega	argentino	é	um	veterano	do	peronismo	-	movimento	que,

apesar	de	agregar	os	mais	diferentes	matizes	ideológicos,	lançou	os

principais	nomes	da	esquerda	que	chegaram	à	Casa	Rosada,	como	Néstor

e	Cristina	Kirchner.

Peronistas	comemoram	a	vitória	de	Alberto	Fernández	e	Cristina	Kirchner:	chapa	venceu
no	primeiro	turno

Ele	vê	as	trocas	de	farpas	como	naturais.	A	expectativa,	entretanto,	é	que

elas	se	mantenham	na	esfera	da	política	e	não	tenham	grandes

desdobramentos	práticos.

"O	incentivo	para	se	colocar	barreiras	de	comércio	não	existe,	de	um	lado	e

de	outro",	avalia.	"Não	faz	sentido	se	autoinfligir	'mais	dor'	(além	daquela

causada	pela	recessão	argentina)	em	uma	guerra	comercial	ou	algo

parecido."

A	aparente	hostilidade	entre	os	dois	presidentes	seria	algo	como,	na

expressão	em	espanhol,	"mucho	ruido	y	pocas	nueces",	brinca	o

economista,	citando	o	ditado	que	no	Brasil	equivale	a	"muito	barulho	por

nada".

Assim	esperam	os	setores	exportadores	brasileiros.

Haroldo	Ferreira,	presidente	da	Abicalçados,	que	representa	a	indústria

calçadista,	diz	acreditar	que	a	diplomacia	vai	resolver	eventuais

desentendimentos	entre	os	chefes	de	Estado.

"A	parte	política	é	uma	coisa,	o	mundo	real	é	outra."

Mesmo	com	a	retração	da	economia	argentina,	conta	Ferreira,	o	país	segue

sendo	o	segundo	principal	comprador	dos	calçados	brasileiros,	absorvendo

a	produção	de	diferentes	polos,	do	Rio	Grande	do	Sul	e	São	Paulo	à	Bahia	e

ao	Ceará.

Assim,	a	principal	expectativa	do	setor	em	relação	ao	novo	governo,	diz	ele,

é	em	relação	à	sua	capacidade	de	reaquecer	a	economia	argentina.

Ferreira,	que	trabalhou	na	Azaleia	por	23	anos,	lembra	das	barreiras	à

importação	impostas	por	Cristina	Kirchner	-	hoje	vice	de	Alberto	Fernández

-	quando	ela	esteve	na	presidência,	entre	2007	e	2015.

Fernández	foi	chefe	de	gabinete	de	Cristina	entre	2007	e	2008,	quando	pediu	demissão
após	discordâncias	com	a	então	presidente

No	pior	momento,	os	obstáculos	colocados	pelo	governo	argentino	para	a

compra	de	produtos	brasileiros,	que	precisavam	de	licenças	especiais	para

entrar	no	país	que	às	vezes	demoravam	meses	para	sair,	impôs	prejuízos

de	quase	US$	200	milhões	ao	setor.

"Mas	é	melhor	lidar	com	barreiras	alfandegárias	e	ter	uma	Argentina	que

compre	nossos	produtos	do	que	o	contrário",	diz	ele,	referindo-se	à

situação	do	país	nos	últimos	dois	anos.

A	chegada	de	Mauricio	Macri	ao	poder,	em	2015,	foi	um	ponto	de	inflexão

na	orientação	protecionista	da	política	de	comércio	exterior.	A	crise

econômica	que	se	intensificou	a	partir	de	2018,	entretanto,	corroeu	o

poder	de	compra	dos	argentinos	e	derrubou	a	demanda.

De	janeiro	a	outubro,	as	exportações	de	calçados	para	o	país	recuaram

35,7%	em	relação	ao	mesmo	período	do	ano	anterior.

O	percentual	é	parecido	com	o	observado	pela	indústria	de	máquinas	e

equipamentos.	Entre	janeiro	e	novembro,	o	recuo	foi	de	31,9%,	para	US$

621,3	milhões,	de	acordo	com	os	números	da	Abimaq,	que	representa	o

setor.

"Para	nós,	é	extremamente	importante	que	o	Brasil	busque	o	diálogo,	não

só	com	a	Argentina,	mas	com	qualquer	mercado",	diz	Patrícia	Gomes,

diretora	de	mercado	externo	da	entidade.

Segundo	ela,	o	Brasil	vende	ao	país	um	leque	amplo	de	produtos,	que	vão

de	máquinas	usadas	no	setor	têxtil	e	do	plástico,	por	exemplo,	a

maquinário	agrícola.	A	Argentina	é	o	segundo	principal	destino	para	as

empresas	associadas	à	Abimaq,	atrás	apenas	dos	EUA.

Morde	e	assopra

Bolsonaro	e	Alberto	Fernández	têm	trocado	provocações	desde	meados

deste	ano.

Quando	a	crise	na	Argentina	apertou	e	a	possibilidade	de	reeleição	de	Macri,

que	era	dada	praticamente	como	certa	até	2018,	foi	colocada	em	dúvida,	o

presidente	brasileiro	chegou	a	dizer	que	um	eventual	retorno	de	Cristina

Kirchner	ao	poder	poderia	transformar	o	país	"em	uma	Venezuela".

Dilma	e	Fernández	em	encontro	do	Grupo	de	Puebla:	reunião	de	políticos	de	esquerda	da
América	Latina	foi	criado	em	oposição	ao	Grupo	de	Lima,	que	reconhece	Juan	Guaidó
como	presidente	da	Venezuela

Em	julho,	por	sua	vez,	Alberto	Fernández	visitou	o	ex-presidente	Lula	na

prisão	em	Curitiba	e,	em	agosto,	após	a	vitória	de	sua	chapa	nas	primárias,

ressaltou	que	o	Brasil	continuaria	sendo	o	principal	parceiro	comercial	do

país,	para	depois	emendar	que	Bolsonaro	era	"um	elemento	da	conjuntura

na	vida	do	Brasil"	e	alguém	"misógino,	racista	e	violento".

Dias	depois,	o	presidente	brasileiro	também	causou	polêmica	ao	dizer	que

avalizava	as	declarações	do	ministro	da	Economia,	Paulo	Guedes,	que

afirmara	que,	se	o	peronismo	vencesse	e	Fernández	impusesse	restrições

à	abertura	comercial	do	Mercosul,	o	Brasil	poderia	deixar	o	bloco.

No	dia	em	que	os	argentinos	foram	às	urnas,	durante	a	apuração	dos

votos,	Fernández	postou	no	Twitter	uma	foto	parabenizando	Lula.

"Faz	aniversário	hoje	o	meu	amigo	Lula,	um	homem	extraordinário	que	está

preso	injustamente",	escreveu.

No	mesmo	dia,	Bolsonaro	afirmou	que	o	Brasil	pretendia	ampliar	o

comércio	com	o	vizinho,	mesmo	que	o	favoritismo	da	chapa	de	Fernández

e	Cristina	se	confirmasse.

No	dia	seguinte,	após	a	confirmação,	declarou	que	os	argentinos	haviam

"escolhido	mal"	e	disse	que	não	parabenizaria	o	colega.

Finalmente,	na	semana	passada,	o	presidente	da	Câmara,	Rodrigo	Maia,

visitou	o	presidente	eleito	em	Buenos	Aires	e	levou	um	recado	de

Bolsonaro,	de	que	esperava	que	se	construísse	uma	"boa	relação"	entre	os

dois	governos.

"Se	nos	respeitamos,	fica	mais	fácil	conviver",	disse	Fernández.

"Transmitam	ao	presidente	Jair	Bolsonaro	meu	respeito	e	apreço	por

trabalharmos	juntos."

Já	assistiu	aos	nossos	novos	vídeos	no	YouTube?	Inscreva-se	no
nosso	canal!
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ABI NA MÍDIA

A mudança de patamar do dólar nas últimas sema-
nas, acima de R$ 4, não será suficiente para evitar a 
piora na balança comercial em 2020, segundo espe-
cialistas. A avaliação é que as exportações crescerão 
menos, afetadas pela falta de perspectiva da econo-
mia argentina e pela guerra comercial EUA-China. 
Para Haroldo Ferreira, presidente executivo da Abical-
çados, de indústrias calçadistas, a desvalorização do 
real frente ao dólar nas últimas semanas ainda não foi 
suficiente para melhorar as projeções para 2020. O 
motivo: o sobe e desce do câmbio reduz a competiti-
vidade das indústrias.

NEM DÓLAR ALTO DEVE GARANTIR MELHORA NA BALANÇA COMERCIAL EM 2020
10 DE DEZEMBRO DE 2019 
O GLOBO - ECONOMIA  - P. 17 

O secretário especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da 
Costa, reiterou nesta terça-feira, 17, que o governo tem 
trabalhado para reduzir o chamado “custo Brasil” para 
que a indústria brasileira seja mais competitiva. O pre-
sidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, avaliou que 
uma abertura comercial unilateral seria “devastadora” 
para a indústria. “Abertura comercial que não seja fei-
ta por meio de acordos comerciais seria devastadora. 
Enquanto não reduzirmos o custo Brasil, uma revisão 
unilateral das tarifas seria muito ruim”, completou.

ABERTURA COMERCIAL ACOMPANHARÁ QUEDA DO CUSTO BRASIL, DIZ SECRETÁRIO
17 DE DEZEMBRO DE 2019 
 ISTO É - GERAL  

A Abicalçados participou da primeira reunião da 
Frente Parlamentar Mista de Defesa do Setor Cou-
reiro-calçadista. O encontro ocorreu no Ministério da 
Economia e foi conduzido pelo presidente da Frente, 
o deputado federal Lucas Redecker (PSDB). Na oca-
sião, o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo 
Ferreira, entregou um documento em que relata o 
potencial prejuízo da indústria calçadista diante de 
uma possível abertura comercial, em virtude da redu-
ção da tarifa de importação para países de fora do 
Mercosul (TEC). “Sem a redução do nosso custo de 
produção, estaríamos vulneráveis à concorrência de 
países asiáticos que têm um custo muito reduzido”.

CALÇADISTAS TEMEM FIM DE TARIFA DE IMPORTAÇÃO
13 DE DEZEMBRO DE 2019 
JORNAL DO COMÉRCIO - ECONOMIA  - P. 10 
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 ⁄ INDÚSTRIA

Após meses de estagnação, a 
esperada reação da atividade in-
dustrial no Estado ainda não se 
consolidou e a indústria gaúcha 
começa o último trimestre de 2019 
em ritmo fraco. É o que demons-
tra o Índice de Desempenho Indus-
trial (IDI-RS), divulgado pela Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), nes-
ta quinta-feira (12), ao recuar 1,1% 
em outubro ante setembro, já com 
ajuste sazonal.

O desempenho negativo fica 
mais evidente pela média mó-
vel trimestral: queda (-0,3%) pelo 
quarto mês seguido, o que não 

ocorria desde julho de 2016. Três 
dos seis indicadores utilizados 
para o cálculo do IDI-RS caíram 
e o faturamento real (-2,6%) foi o 
responsável por sua redução no 
mês. Também recuaram a mas-
sa salarial real (-0,5%) e a utiliza-
ção da capacidade instalada-UCI 
(-0,4 ponto percentual e grau mé-
dio de 81,9% no mês). Apenas as 
compras industriais de insumos e 
matérias-primas cresceram (3,4%), 
enquanto horas trabalhadas na 
produção e emprego permanece-
ram estáveis. 

Na comparação com outubro 
de 2018, nem mesmo o fato de o 
ano de 2019 ter um dia útil a mais 
ajudou, pois o IDI-RS registrou a 

quarta queda consecutiva nos úl-
timos cinco meses nessa base de 
comparação: -2%, retração que 
contribuiu para a perda de fôlego, 
pois o avanço do IDI-RS no acumu-
lado do ano caiu de 2,6%, em ju-
nho, para 0,8%, em outubro. A alta 
pequena da atividade industrial 
no RS reflete os resultados díspa-
res entre os componentes e os se-
tores. O faturamento real (+4,1%) e 
a UCI (+1,2 ponto percentual) mos-
traram alta. Por outro lado, caíram 
as compras industriais (-1,2%) e 
a massa salarial real (-0,6%), en-
quanto as horas trabalhadas na 
produção (-0,2%) e o emprego 
(+0,2%) ficaram quase estáveis.

Quando a análise é feita por 

Reação industrial gaúcha 
ainda não se concretiza
IDI-RS recua e inicia último trimestre de 2019 em ritmo fraco

setores, permaneceram prati-
camente estagnados alimentos 
(+0,2%), tabaco (+0,5%), químicos 
e derivados de petróleo (-0,5%), 
borracha e plásticos (+0,2%), má-
quinas e aparelhos elétricos (0%) 
e móveis (-0,4%). Ao mesmo tem-
po, veículos automotores, com 
uma elevação de 10,8%, foi aquele 

que mais sustentou o avanço, mas 
couros e calçados, com aumento 
de 4,3%, e equipamentos de infor-
mática e eletrônico, 6,8%, também 
ajudaram. As principais baixas 
ficaram com máquinas e equipa-
mentos (-4,2%), metalurgia (-7,1%), 
têxteis (-6,3%) e vestuário e aces-
sórios (-7,8%).

Calçadistas temem 
fim de tarifa de 
importação

A Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalçados) 
participou da primeira reunião da 
Frente Parlamentar Mista de Defe-
sa do Setor Coureiro-calçadista. O 
encontro ocorreu no Ministério da 
Economia e foi conduzido pelo pre-
sidente da Frente, o deputado fede-
ral Lucas Redecker (PSDB).

Na ocasião, o presidente-exe-
cutivo da Abicalçados, Haroldo 
Ferreira, entregou um documento 
em que relata o potencial prejuízo 
da indústria calçadista diante de 
uma possível abertura comercial, 
em virtude da redução da tarifa de 
importação para países de fora do 
Mercosul (TEC). “Sem a redução 
do nosso custo de produção, esta-
ríamos vulneráveis à concorrên-
cia de países asiáticos que têm um 
custo muito reduzido. Seria um 
desastre para a indústria nacional 
em geral, no especial a de calça-
dos, que tem sofrido com a concor-
rência de países asiáticos mesmo 
com a imposição de tarifas de de-
fesa comercial”, alerta.

De acordo com Redecker, o se-
tor é a quinta indústria que mais 
gera emprego no Brasil, com qua-
se 300 mil empregos atualmente. 
O deputado também lembrou que 
o custo de produção no Brasil é um 
dos mais elevados do mundo, cer-
ca de US$ 4/hora, o dobro da China 
e o quádruplo da Índia, o que pre-
judica a competitividade do País.

 ⁄ AGRONEGÓCIOS

Começa colheita do milho no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a se-
meadura do milho alcança 90% 
da área de 777.442 hectares pro-
jetadas para esta safra 2019/2020. 
De acordo com o Informativo Con-
juntural, divulgado pela Emater, 
39% das lavouras implantadas 
estão na fase de desenvolvimento 

vegetativo, 22% em floração, 35% 
em enchimento de grãos e 4% em 
maturação. Na região Noroeste, a 
colheita do milho já iniciou em 1% 
da área cultivada com o grão. No 
geral, o desenvolvimento da cul-
tura e o estado fitossanitário es-
tão bons. As lavouras apresentam 
baixo índice de ataque de pragas e 
de incidência de doenças.

Na soja, a implantação da 
cultura alcançou 90% do total 
da intenção de plantio, que é de 
5.978.967 hectares para a safra 
do Rio Grande do Sul. As lavou-
ras se encontram 99% na fase de 
desenvolvimento vegetativo e 1% 
em floração. 

A cultura do arroz  chegou em 
98% da área de 944.549 hectares 

estimada para a safra. O tempo fa-
vorável em todas as regiões per-
mitiu aos produtores avanços no 
preparo de novas áreas e plantios. 
As lavouras estão 100% na fase de 
desenvolvimento vegetativo. Os 
produtores continuam executan-
do tratos culturais para o controle 
de ervas daninhas, adubação de 
cobertura e manejo da irrigação.

Ano deve encerrar em alta para 
setor de proteína animal no Brasil

O ano fechará em alta para 
os produtores de aves e suínos no 
País. Depois de três trimestres de 
forte retomada, os últimos meses 
de 2019 devem manter o patamar 
elevado na produção e exporta-
ção. Isso é o que indicou nesta 
quinta-feira (12) a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA).

O impacto na expansão das 
vendas para o exterior esteve di-
retamente ligado à crise de peste 
suína africana que assola a Ásia. 
A crise sanitária no continente re-
sultou na elevação das importa-
ções de carnes de frango e suínas 
brasileiras. “O fato novo para nós 
foi a entrada fortíssima da China, 
que ampliou em 28% a comercia-
lização de carnes de frango e é 
responsável por 14% das nossas 
vendas. Em relação à suína, o au-
mento foi de 51%”, salientou o pre-
sidente da ABPA, Francisco Turra.

A expectativa da entidade é 
fechar 2019 com aumento de 2,3% 

na produção de carne de frango, 
passando de 12,85 milhões de to-
neladas, em 2018, para 13,15 mi-
lhões de toneladas neste ano. Pu-
xadas pela China, as exportações 
devem registrar aumento de 2,4% 
e alcançar 4,2 milhões de tonela-
das até o final do ano. O consumo 
interno, da mesma forma, vem 
crescendo: passará de 41,7 tonela-
das para 42,6 toneladas – variação 
de 2,2%.

As projeções para a carne suí-
na são otimistas. A produção deve 
ter alta de 1% a 2,5%, podendo su-
perar as 3,97 milhões de toneladas 
de 2018 e chegar a 4,1 milhões de 
toneladas até o final de 2019. Mas 
a notícia mais promissora vem 
das exportações: o ano deve en-
cerrar com alta de 14,5% de carnes 
embarcadas. O principal destino é 
a China, responsável por 32,7% do 
volume comercializado. Por outro 
lado, o consumo per capita terá re-
tração de 1% a 2%.

Produção de ovos é a maior em 32 
anos devido à exportação de carne

A produção de ovos de galinha 
bateu recorde e chegou a 964,89 
milhões de dúzias, informou IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) nesta quinta-feira (12). 
Este é o segundo trimestre seguido 
que o segmento registra alta, fican-
do 0,7% acima em relação ao se-
gundo trimestre do ano.

A produção dos ovos de gali-
nha no terceiro trimestre de 2019 
teve sua maior série histórica da 
pesquisa iniciada em 1987. “O ter-
ceiro trimestre de 2019 apresentou 
um acréscimo nas exportações de 
carne bovina em relação ao segun-
do, o que acaba tendo efeito no 
preço da carne e levando a popula-
ção a fazer substituições, o que faz 
com que aumente a demanda pelo 
ovo”, diz o pesquisador do IBGE 
Bernardo Viscardi. Em novembro, 
o preço da carne subiu 8,09%.

Apesar da queda na cotação 
da arroba do boi nas últimas se-
manas, o preço da carne bovina 

para o consumidor pode ter em de-
zembro alta maior do que a veri-
ficada em novembro e se manter 
elevado até o segundo trimestre de 
2020, segundo estimativas de ana-
listas do mercado financeiro.

Segundo a Estatística da Pro-
dução Pecuária, a produção de 
ovos ficou 4,3% acima em re-
lação ao mesmo trimestre do 
ano passado. 

Quase todas as atividades ti-
veram alta em relação ao mesmo 
período de 2018 e ao segundo tri-
mestre. De acordo com o IBGE, 
houve crescimento no abate de 
suínos (0,9%) e frangos (3,1%) e 
aquisição de leite (0,6%). 

Em comparação ao segundo 
trimestre, os resultados também 
foram positivos para toda a pro-
dução pecuária. O abate de suínos 
cresceu 2,7% e o de frangos, 3,3%. 
Aquisição de couro e de leite cru 
tiveram, respectivamente, altas de 
2,4% e 7,5%.

Mesmo com uma expectativa no início de 2019 me-
lhor do que o que realmente aconteceu, o setor calça-
dista brasileiro avalia como positivo o ano que termina 
amanhã. E esse balanço vai além do sentimento dos 
empresários do segmento ao aparecer nos números 
da Abicalçados. O presidente-executivo da entidade, 
Haroldo Ferreira, destaca que apesar de todas as tur-
bulências presentes, a atividade teve um ano positi-
vo. “Fizemos uma revisão da produção de calçados e 
2019 deve terminar com um incremento de 1,9 a 2,4% 
em relação ao ano de 2018”.

ANO POSITIVO PARA CALÇADISTAS
30 DE DEZEMBRO DE 2019 
JORNAL NH - ECONOMIA  - P. 8 
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Ano positivo 
para calçadistas
Presidente-executivo da Abicalçados afirma que 
produção este ano cresceu em relação a 2018

Mesmo com uma ex-
pectativa no início 
de 2019 melhor do 

que o que realmente aconte-
ceu, o setor calçadista bra-
sileiro avalia como positivo 
o ano que termina amanhã. 
E esse balanço vai além do 
sentimento dos empresários 
do segmento ao aparecer 
nos números da Associa-
ção Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados). 
 O presidente-executivo 
da entidade, Haroldo Fer-
reira, destaca que apesar de 
todas as turbulências pre-
sentes, a atividade teve um 
ano positivo. “Fizemos uma 
revisão da produção de cal-
çados e 2019 deve terminar 
com um incremento de 1,9 
a 2,4% em relação ao ano 
de 2018, o que é superior ao 
previsto para a indústria de 
transformação brasileira e 
ao PIB para esse ano. En-
tão, o crescimento do nos-
so setor deve ser superior 
ao setor industrial e ao PIB.” 
 Em relação ao mercado 
interno, apesar do sentido 
de ainda estar trancado em 
função da conjuntura eco-
nômica do País, o recorte 
também é positivo. “Esta-
mos apresentando reações 
leves”, sinaliza o presidente-
-executivo da Abicalçados.

O ano mostrou 
que houve 
recuperação 
e que deve 
aumentar 
em 2020.

Nicolle Frapiccini
nicolle.frapiccini@gruposinos.com.br

Nicolle Frapiccini
empresasnh@gruposinos.com.br

Ânimo para 2020

Força do calçado gaúcho

Sicredi Pioneira RS: 117 anos

Arte e solidariedade 

O ano de 2019 
foi repleto 
de desafios 
para a 
economia 

da região. Tivemos 
notícias boas, 
outras nem tanto. 
Independentemente, 
amanhã, um ciclo 
está terminando para 
outro começar a partir 
de quarta-feira. As 
perspectivas apontam 

para um 2020 melhor 
economicamente. Mas 
precisamos que essas 
projeções saiam do papel 
e sejam confirmadas – 
como ocorreu na última 
sexta-feira com o decreto 
que altera o sistema de 
tributação do calçado 
gaúcho – para injetarmos 
ainda mais ânimo na 
economia e fazer com que 
a roda volte a girar com 
mais força. 

Na assinatura do decreto no Palácio Piratini, mais 
uma vez, a força da indústria calçadista gaúcha ficou 
evidente. Isso porque lideranças do setor e empresários 
estiveram em peso no ato que também beneficiava 
outros segmentos. Além disso, a redação do texto foi 
acompanhada, de perto, até a noite de quinta-feira. O 
setor “bateu o pé” e conseguiu reduzir a alíquota, que 
durante as conversas com o governo estadual começou 
sendo simulada a 5%, para 4%. 

No último sábado, dia 28, a Sicredi Pioneira RS 
completou 117 anos. A cooperativa que tem mais de 150 
mil associados, carteira de crédito superior a R$ 1,39 
bilhão e recursos administrativos na ordem de R$ 3,1 
bilhões segue jovem. “Buscamos inovação sem perder 
os valores. Fazemos parte e nos adaptamos ao mundo”, 
diz o presidente, Tiago Schmidt.

Quatro entidades da região foram escolhidas pelos 
colaboradores da sede do Bischoff Group, em 
Igrejinha, para a doação dos 400 quilos de alimentos 
e outros materiais que eles arrecadaram. Além disso, 
em dezembro, as lojas da marca distribuíram cartões 
natalinos produzidos por instituições beneficentes e 
feitos a partir da reutilização de sobras da fabricação 
de sapatos e bolsas.

Passaram por aqui
Até o final da semana passada os sedãs premium 
mais esportivos e queridos da Audi, A3 e A5, estavam 
expostos em Novo Hamburgo. A iniciativa foi do Grupo 
Top Car, que tem três décadas de atuação e, no Rio 
Grande do Sul, representa as marcas Audi, Jaguar, 
Land Rover e Ducati.

“O setor é 
bastante ágil, 
mas precisa 
ter consumo.”

Haroldo Ferreira
presidente-executivo da 
Abicalçados

Interrogações
Apesar de projetar um 
2020 mais otimista no 
comparativo com 2019, 
o presidente-executivo 
da Abicalçados destaca 
que o próximo ano 
começa com algumas 
interrogações. “E elas 
devem estar mais 
concentradas no 
mercado externo visto 
que as incógnitas vão 
desde a manutenção 
do crescimento das 
vendas para os Estados 
Unidos, que nas últimas 

semanas acenou para 
um acordo com a 
China, passando pela 
Argentina e a política 
do novo governo, até 
as turbulências da 
América Latina com os 
países em processos 
de transformações”, 
comenta, ao dizer que 
outra incógnita é a taxa 
de câmbio. “A previsão 
é ficar entre um câmbio 
de R$ 4,10 a R$ 4,15, 
mas o problema de tudo 
é a oscilação.”

2 a 2,5%
Essa é a projeção em 
número de pares para 
o crescimento da 
produção de calçados 
no Brasil no próximo 
ano.  “Devemos ter 
um ano melhor”, fala 
Ferreira.

A alta na produção 
de calçados em 2019, 
que é esperada pela 
Abicalçados entre 
1,9 a 2,4%, foi puxada 
pelas exportações. 
“Em pares vendidos 
ao exterior, o 
incremento deve ficar 
entre 3 e 4%, o que é 
superior ao projetado 
para a produção 
geral e demonstra 
que a intensidade 
do crescimento da 
exportação foi maior”, 
frisa o executivo.

Exportações 
puxaram 
aumento

Indicadores
econômicos

INPC (IBGE mensal)
Acumulado em novembro 
Acumulado no ano
Acumulado em 12 meses
IGP-M (FGV mensal)
Acumulado em novembro 
Acumulado no ano
Acumulado em 12 meses
IPCA (IBGE mensal)
Acumulado em novembro 
Acumulado no ano
Acumulado em 12 meses

0,54
3,22
3,37

0,30
5,11
3,97

0,51
3,12
3,27

Índices de inflação (%)

Outubro
19,5356

 998,00
1.237,15
1.265,63
1.294,34
1.346,46
1.567,81

4,086

UPF-RS (fiscal)
Mínimo nacional
Mínimo regional - 1
Mínimo regional - 2
Mínimo regional - 3
Mínimo regional - 4
Mínimo regional - 5
Dólar méd. mensal
Taxa Selic anual (dezembro) 4,5%
TJLP (dezembro) 0,4642%
CDI (ao ano)  4,40%

Novembro
19,5356

 998,00
1.237,15
1.265,63
1.294,34
1.346,46
1.567,81

4,154

Valores referência (R$)

Poupança (%)
Data Velha Nova
30/12 0,5000 0,2871
31/12 0,5000 0,2871
1º/01 0,5000 0,2871
02/01 0,5000 0,2871

Imposto de Renda
IR na Fonte
Base de Alíquota Parcela a
cálculo (R$) (%) deduzir (R$)
Até 1.903,98 isento 
De 1.903,99 a 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 a 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 a 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: O valor para dedução com dependentes 
é de R$ 2.275,08 (R$ 189,59 por dependente por 
mês). R$ 1.903,98 por aposentadoria após 65 anos. 
Também há dedução para pensão alimentícia. 

Moeda Compra Venda 
Dólar comercial R$ 4,0498 R$ 4,0503  
Dólar turismo R$ 4,0530 R$ 4,1930 
Euro turismo R$ 4,5330 R$  4,7430

Câmbio (R$)
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SUSTENTABILIDADE NO RADAR DA 
CADEIA COUREIRO-CALÇADISTA

A sustentabilidade é um caminho sem volta. Uma pesquisa do Instituto Akatu aponta que, de 2012 
a 2018, o número de pessoas que comprou produtos feitos com materiais reciclados aumentou de 
29% para 48% no Brasil, sendo que todos esses consumidores costumam buscar informações mais 
detalhadas sobre as marcas que consomem. Diante dessa realidade, a cadeia coureiro-calçadista vem 
adotando modelos de produção e até produtos cada vez mais sustentáveis. 

Nesse contexto, o dia 13 de novembro de 2019 foi histórico, marcando o novo momento do 
setor. Nesse dia, entidades ligadas à cadeia, lideradas pela Abicalçados e pela Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), promoveram o evento 
“Sustentabilidade: é hora de avançar”, que reuniu um público de mais de 400 pessoas no Centro Cul-
tural de Campo Bom/RS.

O encontro iniciou com a apresentação de Alexandre Birman, CEO da Arezzo&CO, uma das 
maiores empresas de calçados do Brasil. O grupo está em fase de adesão à certificação Origem Sus-
tentável e foi um dos pioneiros na adoção da sustentabilidade em sua estratégia de negócios. Birman 
reconheceu os avanços já conquistados na área, porém lançou um desafio arrojado, para que a cadeia 
coureiro-calçadista se torne a primeira certificada como sustentável, de ponta a ponta, no mundo. “É 
o nosso sonho e é por isso que a Arezzo luta há mais de 15 anos”, disse. Com mais de 13 milhões de 
pares de calçados e 1,5 milhão de bolsas comercializados no ano passado, o grupo trabalha a cultura 
de sustentabilidade junto ao seu quadro de mais de 1,6 mil colaboradores. Além de envolver seu públi-
co interno, a empresa incentiva o  engajamento de seus fornecedores, tendo lançado recentemente o 
Código de Conduta Socioambiental para esse público. O grupo tem como meta, até 2021,  ter todos 
os fornecedores certificados pelos programas Origem Sustentável (cadeia de calçados e componen-
tes) e CSCB (couros). Recentemente, a empresa lançou um tênis totalmente sustentável, desenvolvido 
com fio de poliamida biodegradável, em substituição à fibra sintética. “Enquanto a fibra sintética leva 
décadas para se decompor, o fio de poliamida degradável se decompõe em três anos no aterro sani-
tário”, contou Birman, . 

Convidada pela Arezzo&CO para trazer um olhar da sustentabilidade na Moda, a jornalista 
especializada em Moda, Lilian Pacce, ressaltou a importância assumida pela sustentabilidade no setor, 
especialmente em resposta a uma demanda crescente do consumidor, principalmente da geração Z 
– pessoas nascidas em meados de 1990 até início de 2010. “Esse público está mais informado e mais 
preocupado com a sustentabilidade”, destacou.

Segundo Lilian, parte da cadeia já entendeu a importância do conceito, como as 32 marcas 
internacionais que assinaram o Fashion Pact, uma carta com objetivos comuns, como a eliminação 
de gases de efeito estufa até 2050, a restauração da biodiversidade, a proteção dos oceanos, entre 
outros. A carta foi apresentada na última reunião do G7, na França, e contou com o apoio de líderes 
políticos. Entre as signatárias, aparecem marcas como Adidas, Burberry, Chanel, GAP, H&M, Inditex e 
Kering. “O fato é que o mercado está mudando, a forma de consumo não será mais a mesma. Ao invés 
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da posse, as pessoas têm procurado mais o acesso, por meio de aluguel de roupas. Inclusive, o brechó 
tomou status de startup. As empresas precisam estar preparadas para isso”, disse, ressaltando que a 
sustentabilidade “não é uma onda, é um tsunami”. No Brasil, a jornalista citou como cases de sucesso 
a parceria com a marca francesa Veja, que deu origem à Vert, que produz calçados com látex da Ama-
zônia e criou o primeiro tênis de corrida sustentável; e o da Osklen, que trabalha com couro de piraru-
cu e possui trabalho importante junto a comunidades ribeirinhas para capacitação e geração de renda.

Varejo
O varejo brasileiro esteve representado no evento por uma das maiores redes do País, a Renner. A 
apresentação do case ficou por conta de Eduardo Ferlauto, gerente de Sustentabilidade da rede. Se-
gundo ele, a sustentabilidade ganhou força na empresa a partir de 2011, quando foi criado um sistema 
de gestão ambiental, focado em logística reversa para frascos de perfumes. “Até aí, o nosso conceito 
de sustentabilidade era meramente ambiental. Mudamos o mindset e entendemos que o tema precisa 
ser trabalhado também nas formas econômicas e sociais a partir da economia circular”, contou.

Atualmente, projetos de sustentabilidade da rede de lojas já proporcionaram a neutralização 
de 100% das emissões dos gases de efeito estufa por meio de um trabalho de preservação de 73 mil 
hectares de floresta amazônica em Rondônia, a economia por meio do investimento em energia re-
novável e com a reciclagem e desfibragem de 250 quilos de roupas nos últimos dois anos. A empresa 
trabalha como meta de, até 2021, ter 80% dos produtos menos impactantes, 100% da cadeia nacional 
e internacional com certificação socioambiental, ter 75% do consumo de energia corporativo prove-
niente de fontes renováveis, entre outros.

Certificações
O ponto alto da noite foi a apresentação das soluções para certificação de sustentabilidade para 
empresas da cadeia coureiro-calçadista. Detalhando o programa Origem Sustentável, que certifica 
fabricantes de calçados e componentes com práticas sustentáveis nas dimensões ambiental, eco-
nômica, social e cultural. Cristian Schlindwein, gestor de Projetos da Abicalçados, e Ilse Guimarães, 
superintendente da Assintecal, frisaram que o programa foi reformulado em 2019. Desde então, pas-
sou a ter uma maior assertividade nas avaliações, que são desenvolvidas por auditorias externas, sob 
responsabilidade da ABNT, Senai e, SGS,  com a  gestão do Instituto by Brasil (IBB). O programa é 
baseado em indicadores de sustentabilidade que avaliam todo o processo produtivo das empresas, 
sendo que o cumprimento de 100% deles resulta na certificação Diamante, de 90% na Ouro, de 75% 
na Prata e de 50% na Bronze.

ESPECIAL
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Atualmente, são certificadas pelo Origem Sustentável Bibi (Diamante), Vulcabras/Azaleia 
(Ouro), Piccadilly (Ouro) e Cipatex (Ouro). “Temos outras 40 em fase de implementação e muitas 
outras interessadas. Muitas empresas já adotam práticas sustentáveis, mas não possuem uma 
certificação junto ao mercado. Existe um interesse crescente no Programa”, contou Schlindwein

A Bibi recebeu a certificação máxima com a redução de 20% nos custos com energia por 
meio do uso de fontes renováveis e a redução considerável de resíduos gerados no processo in-
dustrial, entre outros. Já a Cipatex atingiu 100% dos resíduos industriais tratados, enviados para 
reciclagem ou para a destinação adequada, e a economia de 50% no uso de água. A Vulcabras/
Azaleia, por sua vez, atingiu 10% na redução de efluentes, 15% de redução no uso de matérias-
-primas, 25% de redução na geração de resíduos e 95% de economia no uso de água tratada, por 
meio de tratamento interno. Já a Piccadilly conquistou a certificação com campanhas e programas 
socioambientais, uso racional de água e energia, controle rigoroso da origem da matéria-prima, 
reutilização dos resíduos gerados no processo para a fabricação de novos materiais, treinamentos 
de capacitação para os colaboradores e lideranças, destinação final ambientalmente correta para 
todos os tipos de resíduos gerados, entre outros pontos.

Indústrias de calçados que queiram aderir à certificação podem enviar e-mail para  
janaina@abicalcados.com.br. As empresas de componentes podem enviar para relaciona-
mento1@assintecal.org.br.

A apresentação da certificação para curtumes foi realizada pelo gestor de Inteligência Co-
mercial do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Rogério Cunha. A Certificação de 
Sustentabilidade do Couro Brasileiro (CSCB) avalia indicadores nos pilares ambiental, econômico 
e social, com auditorias externas realizadas pelo IFBG (Falcão Bauer) e Senai. Seguindo a escala 
Diamante, Ouro, Prata e Bronze, no mesmo modelo do Origem Sustentável, o programa visa a 
melhoria de processos, do ambiente de trabalho, a aplicação dos conceitos de sustentabilidade 
em todas as áreas e os ganhos econômicos proporcionados. Atualmente, estão certificados na 
categoria Ouro o curtume Fuga Couros, Mats, Courovale e JBS Couros. A adesão pode ser feita 
pelo e-mail contato@cscb.org.br.

O evento encerrou com um painel de representantes das empresas certificadas Bibi, Cipa-
tex e Mats, além da Renner, que foram unânimes  ao afirmar que as melhorias trouxeram, além de 
resultados  econômicos para as empresas, uma maior transparência e ganhos de imagem diante 
do mercado consumidor. SAIBA MAIS

ESPECIAL
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ABI NOTÍCIAS

PARA CALÇADISTAS, FIM DA 
TARIFA DE IMPORTAÇÃO SERÁ 
DESASTROSA SE NÃO VIER 
ACOMPANHADA DA REDUÇÃO
DO CUSTO BRASIL

A Abicalçados participou, no último dia 10 de dezembro, da primeira reunião da Frente Parlamen-
tar Mista de Defesa do Setor Coureiro-calçadista. O encontro ocorreu no Ministério da Economia, 
em Brasília, e contou com a presença do presidente da Frente, o deputado federal Lucas Redecker 
(PSDB/RS), do secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo, 
e representantes da indústria.

Na ocasião, o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, entregou um docu-
mento em que relata o potencial prejuízo da indústria calçadista diante de uma possível abertura 
comercial, em virtude da redução da tarifa de importação para países de fora do Mercosul (TEC). 
“A Abicalçados não é contrária, de forma alguma, ao livre comércio. A questão é que, sem a redu-
ção do nosso custo de produção, estaríamos vulneráveis à concorrência de países asiáticos que 
têm um custo muito reduzido. Seria um desastre para a indústria nacional em geral, no especial a 
de calçados, que tem sofrido com a concorrência de países asiáticos mesmo com a imposição de 
tarifas de defesa comercial”, alerta. 

Segundo o dirigente, uma abertura comercial sem redução dos custos elevados de produ-
ção eliminaria, rapidamente, milhares de empregos no setor calçadista. “Hoje, sofremos com uma 
carga tributária que está entre as mais elevadas do mundo, além de problemas como custos tra-
balhistas, burocracias, logística cara e ineficiente, entre tantos outros”, diz. O executivo avalia que 
o governo, especialmente na pessoa do secretário Especial de Comércio Exterior e de Assuntos 
Internacionais Marcos Troyjo, tem se mostrado sensível à questão, especialmente ao alerta de que 
a redução do Custo Brasil não é algo solucionado da noite para o dia e que portanto é preciso 
cautela no processo de abertura comercial. 

Marcos Troyjo, Pedro Grendene (Grendene), Haroldo Ferreira, Lucas 
Redecker, Clóvis Gruhlke (Beira Rio) e Carlos Mestriner (Klin).
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Ferreira lembra o estudo encomendado pela Secretaria Especial de Produtividade, Empre-
go e Competitividade, vinculada ao Ministério da Economia, recentemente divulgada. A pesquisa 
apontou para um Custo Brasil de mais de R$ 1,5 trilhão, o que equivale a 22% do PIB nacional. “O 
próprio Governo reconhece o problema e de fato está trabalhando para a redução dos custos 
produtivos, mas é um processo que leva tempo. Precisamos estar em sintonia para preservar 
empregos sem prejudicar o crescimento econômico brasileiro”, acrescenta, ressaltando o papel 
da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-calçadista, especialmente do deputado 
federal Lucas Redecker e do senador Luis Carlos Heinze.

De acordo com Redecker, o setor é a quinta indústria que mais gera emprego no Brasil, 
com quase 290 mil empregos. Ele também lembra que o custo de produção no Brasil é um dos 
mais elevados do mundo, cerca de US$ 4/hora, o dobro da China e o quádruplo da Índia, o que 
prejudica a competitividade do Brasil. Ele também manifestou preocupação com a redução da 
TEC. “O fato é que mesmo ainda mantendo números robustos, o setor perderá competitividade 
tanto no mercado interno como externo por causa de problemas gerados pelo Custo Brasil. O se-
tor precisa de condições para competir e para que possa gerar o desenvolvimento e os empregos 
que tanto queremos”, argumenta o parlamentar.

Atualmente, o parque industrial calçadista possui mais de 6 mil empresas, que produzem 
cerca de 950 milhões de pares por ano, gerando divisas de mais de R$ 20 bilhões. O setor tam-
bém tem papel importante nas exportações de calçados, embora a maior parte da produção 
fique no mercado doméstico. “Hoje exportamos 12% da nossa produção (em torno de 110 milhões 
de pares), número que seria muito mais elevado se não estivéssemos exportando o Custo Brasil”, 
completa Ferreira.

NÚMEROS DO SETOR

6 MIL+ DE EMPRESAS

280 MIL+ DE EMPREGOS DIRETOS

R$ 20 BILHÕES+ DE MOVIMENTADOS

950 MILHÕES+ DE 
DE PARES DE 
CALÇADOS PRODUZIDOS

110 MILHÕES+ DE DE PARES EXPORTADOS
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ABICALÇADOS APRESENTA 
BRAZILIAN FOOTWEAR NO CEARÁ

A Abicalçados esteve em Juazeiro do Norte/CE no último dia 3 de dezembro para participar do 
Seminário Polo de Calçados do Cariri — Retomada do Crescimento. Realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará em conjunto com a Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte, Sindicato das Indústrias de 
Calçados e Vestuário de Juazeiro do Norte (Sindindústria) e o Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE), o evento trouxe temas ligados à internacionalização. 

Na oportunidade, a analista de Relacionamento da Abicalçados, Aline Maldaner, apresen-
tou o Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações e calçados mantido pela entidade 
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Bra-
sil). Mantido desde o ano 2000, o programa é fundamental não somente para o incremento no 
número de mercados internacionais, mas também para o posicionamento da marca brasileira no 
exterior. Nos últimos dois anos de programa, 2017 e 2018, foram gerados mais de US$ 400 mi-
lhões em ações, que vão desde a participação de empresas associadas em feiras internacionais 
a projetos de promoção comercial no Brasil. “Além da participação, visitamos o Sindindustria, 
que representa a indústria local, e empresas da Região. Todo esse movimento foi de extrema 
importância para nossa aproximação com o Polo”, avalia Aline. 

Estado
O Ceará abriga um importante cluster de produção de calçados. Em 2018, as fábricas cearen-
ses produziram 259 milhões de pares — 27% do total brasileiro, de 944 milhões de pares. De lá 
foram exportados 41 milhões de pares de calçados, 41% do total embarcado para o exterior (113 
milhões de pares). 

CONHEÇA O BRAZILIAN FOOTWEAR 

http://www.abicalcados.com.br/brazilianfootwear/
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Desde o dia 11 de novembro, as fábricas de um dos setores mais tradicionais e 
importantes para a economia brasileira contam com o apoio da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista. Presidida pelo deputa-
do federal Lucas Redecker (PSDB/RS), a frente terá a missão de defender os 
interesses e pleitos do segmento econômico. As entidades representativas da 
cadeia coureiro-calçadista, Abicalçados (calçados), Assintecal (componen-
tes), ACI NH/CB/EV (industrial), Abrameq (máquinas) e CICB (couros), en-
tregaram no lançamento da Frente um documento com cinco pleitos iniciais 
destacados, quais sejam:

1. REINTEGRA.
Restabelecer o percentual ao mínimo de 3% de REINTEGRA para as expor-
tações da cadeia coureiro-calçadista, com a possibilidade de elevação a 5%, 
conforme prevê a Lei 13.043/2014.

2. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS — MANUTENÇÃO/PRORRO-
GAÇÃO .
Retirar do texto o prazo final de vigência (dez/2020), mantendo o setor courei-
ro-calçadista na contribuição de 1,5% sobre a receita bruta do mercado interno.

2.1 DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS — ISENÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

2.2 DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS — ISENÇÃO DAS EXPORTA-
ÇÕES INDIRETAS.

3. MANTENÇA DA EXCLUSÃO DO ICMS NAS EXPORTAÇÕES.
Contrários à tramitação da PEC 361/2017 que prevê a supressão da alínea 
“a” do inciso X do Parágrafo 2º do art. 155, que suprime a lei Kandir da Cons-
tituição Federal.  Da mesma forma, à rejeição da PEC 35/2019, que prevê o 
acréscimo do parágrafo 7º ao art. 155 da Constituição Federal para facultar 
aos estados-membros e ao Distrito Federal aderir, ou não, ao disposto na letra 
a, inciso X, parágrafo 2º do mesmo artigo.

 4. REVOGAÇÃO DE VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Edição de Medida Provisória revogando o disposto no inciso IX do Parágrafo 
3º do art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação determinada pela Lei 13.670/2018.

5. REPRESENTANTE COMERCIAL. LEI 4886/1965.
Apoio na aprovação do Projeto de Lei 5761/2019, proposto pelo deputado fede-
ral Alexis Fonteyne, que altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que “re-
gula as atividades dos representantes comerciais autônomos, para dispor sobre a 
indenização pela rescisão de contrato sem justa causa e dá outras providências”.

Para a correta e necessária adequação, faz-se imprescindível a edi-
ção via emenda do texto já proposto, corrigindo e adaptando pequenos 
pontos da norma.

FRENTE PARLAMENTAR NO
CONGRESSO NACIONAL

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br
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PROJETOS EM 
FEIRA CALÇADISTA 
DEVEM GERAR 
US$ 920 MIL E 
GANHOS DE IMAGEM

Realizados entre 18 e 20 de novembro, durante a Zero Grau, feira de calçados que aconteceu em Grama-
do/RS, os projetos de promoção comercial e de imagem promovidos pelo Brazilian Footwear, programa 
de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em conjunto com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), devem gerar US$ 920 mil e ganhos de 
imagem no mercado peruano, alvo de uma das ações. 

Durante o evento e também em agendas externas, por meio de visitas a fábricas de calçados, 
lojas e showrooms no Rio Grande do Sul e em São Paulo, foi realizado o Projeto Comprador Vip, que 
nesta oportunidade trouxe ao Brasil compradores dos grupos Marc Jacobs, dos Estados Unidos, e da 
Hudson’s Bay Company, do Canadá. Conforme relatório da Abicalçados, os importadores levaram número 
expressivo de amostras e apontaram a previsão de fechar US$ 920 mil em negócios nos próximos meses.

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, que acompanhou o grupo 
norte-americano, ressaltou a oportunidade proporcionada pela participação, já que a Marc Jacobs está 
buscando fornecedores em países alternativos à China, especialmente em função da Guerra Comercial 
entre Estados Unidos e China, que tem provocado aumento das tarifas de importação para produtos 
chineses nos Estados Unidos. O gerente sênior de Qualidade da Marc Jacobs, Mozer Oliveira, destacou 
que o grupo, que ainda não trabalha com calçado verde-amarelo, veio para conhecer a indústria cal-
çadista brasileira. “Encontramos parceiros que estávamos procurando e vamos dar continuidade nas 
negociações durante o próximo ano”, contou. 

Para Ruisa Scheffel, analista de Promoção Comercial da entidade que esteve com as comprado-
ras canadenses, a participação foi positiva. Segundo ela, a Hudson Bay Company trabalha com poucas 
marcas brasileiras e sempre por meio de escritórios de representação nos Estados Unidos. “Estávamos 
prospectando a empresa desde 2015 e agora conseguimos trazê-los. É prova de que o calçado brasileiro 
está de volta ao radar de compradores que antes só buscavam seus produtos na Ásia”, destacou Ruisa. 
A compradora  responsável por avaliar novas marcas  para o grupo, Tabatha Emery Wookey, disse que 
ficou surpresa com a qualidade dos produtos brasileiros. “Existe muita possibilidade de ampliação e 
formação de novas parcerias. Ficamos positivamente surpresas pela qualidade e pela flexibilidade de 
produção em lotes diversificados, com prazos de entrega entre 30 e 45 dias”, comentou a importadora.

Imagem
Além dos negócios gerados com o Projeto Comprador Vip, as empresas brasileiras apoiadas pelo Bra-
zilian Footwear tiveram ganhos de imagem com o Projeto Imagem, que nesta oportunidade recebeu as 
jornalistas peruanas Magaly Patricia, da Revista Ganamás, e Magda Quispe, do Diario de La Republica.

A participação foi acompanhada pela assistente de Projetos da Abicalçados, Carla Giordani, que 
ressaltou a percepção das comunicadoras sobre o mercado brasileiro. “Elas não conheciam, no detalhe, 
como é a fabricação. Ficaram surpresas de quantos processos e pessoas são envolvidas na produção 
e comentaram que agora entendem a composição do preço do calçado”, contou Carla. Para Magaly 
Patricia, o destaque ficou por conta dos processos sustentáveis na produção de calçados. “Chamou a 
atenção os processos sustentáveis na produção, com novos materiais com menor impacto ambiental, e 
a preocupação com a destinação final dos resíduos”.  Nesta edição, os projetos realizados pelo Brazilian 
Footwear tiveram o apoio da Merkator Feiras e Eventos.  

Feira
Promovida pela Merkator Feiras e Eventos, a Zero Grau apresentou coleções de outono-inverno de mais 
de 1,5 mil marcas, além de produtos de alto-verão para pronta entrega. O apoio para a realização foi 
dos sindicatos das indústrias de calçados de Estância Velha, Ivoti, Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, 
Sapiranga e Três Coroas. A próxima Zero Grau acontece entre 16 e 18 de novembro de 2020, também 
no Serra Park, em Gramado/RS.
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Como muitos sabem, a indústria calçadista passou do seu apogeu nos anos 80 
e 90 para momentos de graves crises após a entrada dos calçados chineses. 
Várias podem ser as explicações dadas para isso, mas no fundo não passa de um 
risco assumido por empresas que não investiam suficientemente em inovação. 
O abalo na indústria calçadista se deu pelo baixo valor agregado nos calçados 
produzidos na época. Em outras palavras, os produtos vendidos possuem pouca 
diferenciação, competindo basicamente no preço. 

Deveria, então, a indústria calçadista tentar ficar mais competitiva do que 
a chinesa através de investimento em eficiência? Duvido!

Algo que precisamos aprender é que inovação deve estar muito mais para 
agregação de valor percebido do que eficiência. É claro que não descartamos 
eficiência, porque o brasileiro, na média, ainda foca bastante em preço no mo-
mento da compra. A compreensão de que as empresas devem investir em efici-
ência ao mesmo tempo que buscam novos negócios através da inovação não é 
de hoje, data da década de 70. Em busca de facilitar o entendimento da ambi-
destria, Baghai, Coley e White articularam pela primeira vez o que chamaram de 
Modelo dos Três Horizontes:

O horizonte 1 representa os produtos e serviços dentro do Core Business 
atual. Aqui o foco é em aumentar a eficiência. O horizonte 2 inclui oportunidades 
emergentes e que possivelmente só gerarão lucro no médio prazo. Já no hori-
zonte 3 estão os long shots, projetos de alto risco e com retorno mais demorado. 

O ideal é a empresa investir nos três horizontes simultaneamente. Em 
2012, a Harvard Business Review sugeriu que, em média, o melhor desempenho 
são daquelas que investem 70% no core business (Horizonte 1), 20% em inovação 
adjacente (Horizonte 2) e 10% em inovação transformacional (Horizonte 3). 

O modus operandi de inovar em cada horizonte é diferente. Aumentar a 
eficiência ou melhorar produtos existentes obviamente tem seus desafios, mas 
já existem conhecimentos internos e históricos de desempenho acessíveis para 
as empresas. Nos outros dois horizontes a incerteza é muito maior. Há a neces-
sidade de se construir novas competências para entrada em novos mercados ou 
para o desenvolvimento de novos produtos ou modelos de negócio. Portanto, a 
recomendação é buscar separar o time de inovação voltado ao core business do 
time de inovação que pensará nos horizontes 2 e 3.

Outro ponto importante é pensar em como reduzir o risco no segundo 
e terceiro horizonte. A fim de auxiliar na resolução desse desafio entram as 
startups, já que muitas empresas “terceirizam” parte da inovação no segundo 
e terceiro horizonte ao se conectar com elas. O grau de risco reduz devido à 
redução de incerteza sobre o sucesso da solução.

Essa conexão pode ser aproveitada para empresas entrarem em novos 
nichos de mercado ainda inexplorados (ou pouco explorados), como calçados 
com conceito sustentável (biodegradáveis, reciclados, upcycled, eco-friendly 
etc.) ou aumentarem a tecnologia inteligente nos produtos atuais (smart shoes) 
e melhorar o relacionamento e interação com os consumidores. 

ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO 
NA INDÚSTRIA CALÇADISTA

INOVA-AÇÃO

César Costa
cesar@sementenegocios.com.br
Head de Corporate Innovation da Semente Negócios
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De 14 a 17 de janeiro, acontece a Cou-
romoda, evento que recebe os projetos 
Comprador Vip e Imagem, do Brazilian 
Footwear. O primeiro traz comprado-
res de grupos da Geórgia e Paquistão. 
Já o Projeto Imagem traz jornalistas 
de veículos da Itália, Espanha, Argen-
tina e Colômbia. (FOTO)

Entre 12 e 15 de janeiro, 44 marcas brasileiras participaram da feira italiana Expo Riva 
Schuh. Participação gera mais de US$ 20 milhões entre negócios efetivados e alinha-
vados no evento.

Nos dias 28 de janeiro a 1º de fevereiro, 17 marcas brasileiras participam de showroom 
na Colômbia. Iniciativa gera US$ 1,5 milhão.

Programa Origem Sustentável é reformulado durante o Inspiramais, em São Paulo/SP.

Abicalçados cria o site 10 Passos para Exportação.

De 5 a 7 de fevereiro, acontece a FN Platform, em Las Vegas/EUA. Participação de 21 
marcas verde-amarelas gera US$ 3,7 milhões.

Entre 10 e 13 de fevereiro, 67 marcas brasileiras participam da Micam, em Milão/
Itália. Evento gera US$ 24,3 milhões. (FOTO)

De 25 a 28 de fevereiro, durante a Fimec, em Novo Hamburgo/RS, Abicalçados realiza 
a rodada FF Exchange. Evento também teve apresentação do Sistema de Operações 
Logísticas Automatizadas (SOLA).

RETROSPECTIVA 2019

No dia 27, Abicalçados promove even-
to para alertar sobre a questão da 
Logística Reversa de embalagens do 
setor, em Novo Hamburgo/RS. (FOTO)

Equipe participante da MMX (ex-Mara-
tona MUDE) lança a marca MXTRI.LAB. 

COMO FOI O ANO PARA OS CALÇADISTAS

http://www.abicalcados.com.br/exportacao
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No dia 25, Abicalçados entrega o Prê-
mio Direções e empossa o novo Con-
selho Deliberativo, que é presidido por 
Caetano Bianco Neto. Também é anun-
ciada a fase de transição na Presidên-
cia Executiva da entidade. (FOTO)

Abicalçados realiza o evento Análise 
de Cenários e lança o Relatório Setorial 
com dados do setor

Gramado/RS sedia mais uma edição 
de sucesso do Salão Internacional do 
Couro e do Calçado (SICC) entre os 
dias 20 e 22 de maio

Sugar Shoes e Neorubber anunciam 
seus desafios para designers inscritos 
na plataforma de cocriação Moda Co. 
(FOTO)

RETROSPECTIVA 2019

Anunciada a renovação do programa Brazilian Footwear para o biênio 2019/2021. In-
vestimentos em ações passam de R$ 30 milhões. 

Entre os dias 3 e 5, acontece a Francal, em São Paulo/SP. Reformulada, com ênfase em 
conteúdo para o lojista, feira promove, com o apoio da Abicalçados, o Projeto Importa-
dor com 38 compradores internacionais. Iniciativa gera mais de US$ 11 milhões. (FOTO)

Abicalçados, em parceria com a Assintecal, promove Projeto Imagem com jornalistas 
estrangeiros no Inspiramais, salão de componentes que acontece em São Paulo/SP. 

Brazilian Footwear promove participação de 45 marcas brasileiras na Expo Riva Schuh, 
em Riva Del Garda/Itália. Evento, ocorrido entre 15 e 18 de junho, gera US$ 45 milhões 
entre negócios efetivados e alinhavados.

No dia 28, é divulgado o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

A
B

R
IL

JU
N

H
O

M
A

IO



17

Haroldo Ferreira (FOTO) assume a Pre-
sidência Executiva da Abicalçados, em 
substituição a Heitor Klein. 

No dia 30, são anunciadas alterações na 
NR 12, NR 1 e NR 2.

Entre 12 e 14 de agosto, ocorre a FN Platform, em Las Vegas/EUA. A participação de 
13 marcas brasileiras gera US$ 2,6 milhões e é proporcionada pelo Brazilian Footwear.

No dia 21, pela primeira vez na FAC-
CAT (Taquara/RS) e com o apoio dos 
sindicatos das indústrias de calçados 
de Três Coroas e Igrejinha, acontece 
o SNIC. Evento reúne grande público 
e debate estratégias das marcas no 
ambiente digital, especialmente nas 
mídias sociais. (FOTO)

RETROSPECTIVA 2019

Dia 5 é a data do primeiro webinar realizado pela Abicalçados, sobre o mercado pe-
ruano.

Entre 15 e 18 de setembro, acontece a Micam, feira milanesa que tem a participação de 
76 marcas brasileiras apoiadas pelo Brazilian Footwear. Evento gera US$ 42,64 milhões 
entre negócios efetivados e alinhavados.  

Relançado o site brazilianfootwear.com, agora atendendo também o mercado interno.

No dia 26 é realizado o evento Caminhos para Indústria 4.0, que traz cases e pales-
tras sobre inovação e formas de captação de recursos. (FOTO)

JU
LH

O
S

E
T

E
M

B
R

O
A

G
O

S
T

O

mailto:http://www.brazilianfootwear.com?subject=
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No dia 8 é realizado o evento Análise 
de Cenários, em Novo Hamburgo/RS. 
Evento, promovido em conjunto com 
a Fimec, também é levado para os po-
los calçadistas de Birigui (FOTO), São 
João Batista, Franca e Nova Serrana. 

Abicalçados e Assintecal promovem 
evento sobre sustentabilidade no setor, 
em Campo Bom/RS. Iniciativa ocorrida 
no dia 13 trouxe nomes como Alexandre 
Birman e Lilian Pace.

Entre 18 e 20, Brazilian Footwear pro-
move o Projeto Comprador Vip, com 
importadores dos Estados Unidos e Ca-
nadá, e o Projeto Imagem, com jorna-
listas peruanas, na Zero Grau, em Gra-
mado/RS. Iniciativa gera US$ 920 mil 
em negócios alinhavados e ganhos de 
imagem no Peru.

No dia 29, Grupo Futuro promove encontro na Serra Gaúcha.

Abicalçados realiza evento sobre captação de recursos para inovação, em Novo Ham-
burgo/RS. Encontro acontece no dia 31.

Brazilian Footwear promove o Digi-
tal Influencer Project (antes chamado 
Fashion Bloggers), com as influencia-
doras norte-americanas Natalie e Dyla-
na Suarez. Ação acontece no litoral ala-
goano entre 2 e 6 de dezembro. (FOTO)

No dia 3, a Abicalçados participa do 
Seminário do Polo do Cariri, que ocorre 
em Juazeiro do Norte/CE. Na ocasião, 
a entidade e o Brazilian Footwear são 
apresentados aos empresários locais.

RETROSPECTIVA 2019
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Brazilian Footwear promove Projeto Comprador Vip na feira catarinense SC Trade 
Show, em Balneário Camboriú. Iniciativa traz comprador dos Emirados Árabes Unidos 
e gera US$ 100 mil em negócios alinhavados.

No dia 11 é lançada a Frente Parlamentar de Defesa do Setor Coureiro-calçadista. Mis-
ta, ela atua com pleitos do setor no Congresso Nacional e é presidida pelo deputado 
federal Lucas Redecker. 

Entre 11 e 13 de novembro, Brazilian Footwear promove a Missão Comercial Peru, na 
qual 29 marcas totalizam US$ 3,55 milhões em negócios. (FOTO)
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As ondas de inovação têm acompanhado as crises econômicas mundiais. 
A última crise financeira 2007-2009 provocou uma nova onda de inova-
ção voltada à Sustentabilidade, que engloba energias renováveis, eco-
logia industrial, economia circular, química verde, entre outros. E é mer-
gulhado nessa nova tendência que vivemos hoje. Isso nos impõe novos 
desafios e novas oportunidades em termos de negócios e mesmo novos 
modelos de negócio. 

Vamos começar pelo caso das energias renováveis, cada vez 
mais presentes no nosso dia a dia em virtude do custo da energia elétri-
ca e da demanda de uso de energia limpa em contraposição à energia 
gerada a partir de derivados de petróleo, como os geradores a die-
sel. Como exemplo, verificamos que o custo de células fotovoltaicas 
(painéis solares) tem caído dia a dia e o uso da energia solar tem sido 
avaliada e adotada cada vez mais não somente para uso industrial e 
comercial, mas também doméstico.

Uma outra questão importante está relacionada aos resíduos. Os 
resíduos, hoje, são considerados valor dentro do contexto de Economia 
Circular, o que gera mais valor econômico ao mantê-los no ciclo produti-
vo. Assim, resíduos da indústria calçadista podem servir de matéria-pri-
ma para a própria empresa de calçado ou para uma empresa de compo-
nentes de calçado. Conseguir fechar esse ciclo é muito mais vantajoso 
economicamente do que ter que destinar resíduos para algum aterro sa-
nitário. Mas o reuso de resíduos pode gerar, também, novos negócios. Um 
exemplo é fabricação de sapatos de tecidos a partir de roupas de brechó 
ou mesmo a fabricação de roupas a partir de retalhos da indústria têxtil. 
Repensar o reuso de resíduos tem propiciado a criação de inúmeros ne-
gócios inovadores de alta competividade no mercado.

Por último,  é importante lembrar que a não-atenção a deman-
das de práticas sustentáveis pode tirar empresas do mercado.  Isso pode 
acontecer tanto por não atender alguma legislação ambiental estadual 
ou federal como por não atender práticas do mercado. Por exemplo, se 
uma empresa deseja exportar calçados infantis para Europa, esses calça-
dos não podem conter substâncias tóxicas. Isso justifica grandes investi-
mentos feitos por empresas em Química Verde e em garantir uma cadeia 
de suprimentos toda verde (sem uso de substâncias restritivas e tóxicas).

Assim, a adoção de práticas sustentáveis deixa de ser uma opção 
e passa a ser essencial para as empresas terem redução de custos, ga-
nhos econômicos e tornarem-se competitivas no mercado e até criarem 
novos negócios.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS: UM ALVO 
PARA EMPRESAS QUE QUEREM VENCER
E SEREM MAIS COMPETITIVAS

SUSTENTABILIDADE

Tereza Cristina Carvalho
terezacarvalho@usp.br
Fundadora e diretora geral do LASSU
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FIMEC PROMOVE AÇÕES EM 
POLOS CALÇADISTAS BRASILEIROS
Durante o segundo semestre de 2019, a Fenac realizou diversas atividades para públicos es-
tratégicos nos polos calçadistas do país, buscando aproximar ainda mais a Fimec 2020 (Fei-
ra Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para 
Calçados e Curtumes) do mercado. A 44ª edição da maior feira da indústria de base calçadista 
da América Latina acontecerá de 10 a 12 de março de 2020, nos pavilhões da Fenac, em Novo 
Hamburgo/RS. O objetivo das ações, além de relacionamento, foi confirmar a 3ª edição do Fó-
rum Fimec, que acontecerá durante a Fimec 2020, no dia 11 de março, sendo que a programação 
dos palestrantes nacionais e internacionais será divulgada em breve. O Fórum Fimec conta com 
patrocínio da Orisol e apoio da Universidade Feevale e Sebrae RS.

Entre as atividades realizadas pela Fenac para divulgação da Fimec 2020, ocorreu em 
agosto a Mostra Tecnológica 2019, no Senai de Birigui/SP, com a palestra “Conheça e venda 
mais com Magalu Marketplace”, apresentada por Anne Cilene, gerente de Parcerias e Hunting 
Accounts da Magazine Luiza. A ação aconteceu a convite da Associação Brasileira das Indús-
trias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq).

 Em setembro e outubro, a Fimec, em conjunto com a Abicalçados, promoveu o projeto 
Análises de Cenários nos principais polos calçadistas brasileiros, reunindo centenas de empre-
sários calçadistas em Birigui/SP, Novo Hamburgo/RS (foto), São João Batista/SC, Franca/SP 
e Nova Serrana/MG. A atividade apresentou dados e projeções do setor calçadista brasileiro, 
debatendo a abertura comercial e os desafios da indústria. Na oportunidade, Priscila Linck, eco-
nomista e coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, comentou que a perspec-
tiva de uma abertura comercial do Brasil traz desafios importantes para a indústria calçadista.

Já em novembro, a Fimec promoveu o “Encontro Empresarial Fimec” em Novo Ham-
burgo/RS, que reuniu empresários e profissionais do setor coureiro-calçadista da região para a 
palestra “É necessário uma estratégia digital. A hora e a vez dos marketplaces”, ministrada por 
Guilherme Artiles, da HubSales, e por Mauro Lopez, da Netshoes. Para Marcio Jung, diretor-pre-
sidente da Fenac, a atividade vem ao encontro da posição da Fenac de oferecer conteúdo para 
transformação de diferentes setores do mercado. “Aproximar os segmentos do cluster para a 
geração de negócios, promovendo o relacionamento e a informação é o objetivo da Fenac em 
todas as suas feiras profissionais, mas principalmente na Fimec”, destacou.

A 44ª Fimec é uma realização da Fenac S/A e conta com patrocínio da Sicredi Pioneira 
RS e Transduarte.  
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ABI NOTÍCIAS

CALÇADISTAS AVALIAM 2019 E FAZEM PROJEÇÕES

Após um período difícil, o setor calçadista começou sua recuperação em 2019. Apesar de 
graduais, os efeitos já puderam ser sentidos, com a produção crescendo 1,8% entre janeiro e 
novembro (dado mais atual) em relação ao mesmo período do ano passado. A performance, 
conforme a Abicalçados, foi puxada pelas exportações.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o mercado do-
méstico, que representa mais de 85% das vendas do setor calçadista, andou de lado em 2019. 
Até outubro, segundo o IBGE, as vendas do varejo ficaram estáveis, mas apontando para uma 
leve recuperação no mês 10, de 2,5% em relação ao seu correspondente de 2018.

Já as exportações, que alcançaram 114,5 milhões de pares em 2019, foram impulsiona-
das pelos Estados Unidos, principal destino do calçado brasileiro no exterior. No período, os 
norte-americanos importaram 11,9 milhões de pares, 10,5% mais do que em 2018. “O resulta-
do teve influência direta da guerra comercial instalada contra a China, que fez com que os 
importadores locais passassem a importar de países alternativos ao asiático em função das 
sobretaxas aplicadas”, explica Ferreira. Por outro lado, o dirigente ressalta que o resultado 
dos embarques totais poderia ter sido ainda melhor, não fosse a crise da Argentina, segundo 
mercado internacional para o calçado brasileiro. “Não fosse a queda das exportações para a 
Argentina, teríamos logrado um resultado muito melhor, comenta, destacando a grave crise 
pela qual passa o país, com queda generalizada no consumo de calçados.

Emprego
Conforme dados elaborados pela Abicalçados, o setor terminou novembro gerando 282 mil 
postos de trabalho, 1,1% menos do que no mesmo período de 2018. “Apesar disso, desde de-
zembro de 2018 a indústria calçadista criou quase 10 mil postos, o que apontou para uma 
recuperação gradual ao longo do ano”, avalia o executivo.

Atraso
Para Ferreira, o atraso da Reforma da Previdência foi um dos fatores que prejudicaram o de-
sempenho ao longo do ano. “No início de 2019, tínhamos uma expectativa melhor, de recupe-
ração da confiança do mercado e do consumidor. Porém, o atraso na Reforma da Previdência, 
que por consequência acabou empurrando a Tributária para 2020, acabou frustrando um 
pouco o ânimo”, comenta, ressaltando que, mesmo com as dificuldades, o setor calçadista 
segue registrando crescimento acima da Indústria de Transformação — que andou de lado em 
2019 — e até mesmo da previsão do PIB do ano (1,12%).
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Projeções
As mudanças na macroeconomia e na dinâmica do mercado doméstico fizeram com que a 
Abicalçados revisasse a projeção de crescimento da produção em 2019, que ficará entre 1,1% e 
1,8% (a previsão no início do ano era de crescimento de 3%).

Para 2020, a projeção do setor é otimista, embora com o “pé na realidade do merca-
do”. “Não será um grande crescimento. Diferentemente de 2019, esse crescimento deve vir 
do mercado doméstico e não das exportações”, projeta Ferreira, ressaltando os problemas 
na Argentina, que devem dificultar ainda mais as exportações para aquele país. “No mercado 
interno, já notamos, nesses últimos meses, uma retomada na confiança do consumidor, o que 
deve refletir positivamente no aumento da demanda”, acrescenta.

Pautas
Para o próximo ano, o dirigente destaca que a pauta dos calçadistas seguirá sendo a redução 
do Custo Brasil, que engloba alta carga tributária, custos elevados com logística e burocracia, 
entre outros. “O próprio Governo Federal encomendou  um estudo que aponta que o Custo 
Brasil absorve 22% do PIB brasileiro, ou mais de R$ 1,5 trilhão. Percebemos um esforço no 
sentido de redução desses custos, que prejudicam historicamente a nossa competitividade. 
Porém, sabemos que isso não acontece da noite para o dia e por isso estamos atentos e le-
vando os nossos pleitos para os poderes públicos constantemente”, ressalta, acrescentando 
que o Governo, pelo viés liberal, vem buscando a redução dos custos para dar oportunidade 
a uma maior abertura econômica do País. “Estamos atentos a esses movimentos. Não somos 
contrários, porém a abertura deve ser precedida de uma redução correspondente do Custo 
Brasil”, conclui.

O setor mantém no radar a manutenção da desoneração da folha de pagamentos no 
modelo atual (excluindo as receitas com exportações da contribuição sobre a receita bruta de 
1,5%), o restabelecimento da alíquota do Reintegra em 3%, entre outras pautas.

ABI NOTÍCIAS

NÚMEROS DO SETOR EM 2019
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COUROMODA ABRE O ANO 
COM EXPECTATIVAS POSITIVAS

O setor calçadista brasileiro se prepara para mais uma edição da Couromoda, feira que apre-
sentará mais de duas mil coleções de calçados, bolsas, acessórios e confecções para a estação 
Outono/Inverno 2020 a um público estimado em mais de 32 mil visitantes. O evento, que acon-
tecerá entre os dias 13 e 15 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, receberá o Proje-
to Comprador Vip, realizado por meio do 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).

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a Couromoda 
tem um papel fundamental para o setor calçadista. “Por ser a primeira grande feira do ano, 
além de servir como um termômetro de vendas, auxilia na tomada de decisões para o restante 
do período”, avalia. 

Segundo o dirigente, o fato de entrar o ano de 2020 com a Reforma Previdenciária em 
vigor, bem como o encaminhamento da Reforma Tributária, é motivo de otimismo para a re-
cuperação do setor calçadista brasileiro. “O mercado, impulsionado pelo consumo, está dando 
indícios de retomada da confiança, o que deve gerar investimentos e fazer com que a roda da 
economia volte a girar. Existe uma expectativa de recuperação mais substancial para 2020, o 
que deve ser refletido já na Couromoda”, projeta. 

Para o ano que inicia, a expectativa da Abicalçados é de um crescimento entre 2% e 
2,5% na produção de calçados, atualmente na casa de 950 milhões de pares. “Diferentemente 
de 2019, o crescimento deve ser puxado pela recuperação do mercado doméstico, que absor-
ve 85% das vendas do setor”, acrescenta Ferreira.

Projeto
O Projeto Comprador Vip da Couromoda 2020 traz para a mostra o grupo sul-africano Polo South 
Africa, que possui 20 lojas e está presente em mais de 300 lojas multimarcas na África do Sul. A 
analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, ressalta que o grupo importa seus 
calçados da China, mas que vem ao Brasil na busca de alternativas ao produto asiático.

A Abicalçados estará na feira paulista em estande institucional, na avenida 1/nº 79.
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MISSÃO COMERCIAL PERU REFORÇA
O POTENCIAL DO MERCADO
A promissora economia peruana, a proximidade cultural e a referência do calçado brasileiro como 
sinônimo de qualidade e design pautaram a 1ª Missão Comercial do Brazilian Footwear no Peru. 
Realizada em Lima, entre os dias 11 e 13 de novembro, a ação contou com 30 marcas nacionais que 
aproveitaram as rodadas de negócios para fazer mais de 330 contatos com compradores locais, 
convidados através do serviço de matchmaking. A Missão teve, ainda, Seminário Preparatório, vi-
sita ao mercado local e ação de promoção de imagem, o Photocall. A iniciativa foi promovida 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).

Novo mercado-alvo do Brazilian Footwear no biênio 2019/2021, o Peru se destaca por ser um 
país em constante crescimento, com elevação do PIB acima da média registrada nos demais países 
da América Latina — a previsão é de que o país cresça 4% ao ano até 2023. Para Paola Pontin, analis-
ta de Promoção Comercial da Abicalçados, as projeções positivas da economia peruana e o poten-
cial consumidor do mercado apontam para parcerias comerciais promissoras. “Durante as rodadas 
de negócios pudemos observar a sintonia entre as marcas brasileiras e os varejistas peruanos. Além 
disso, o nosso grupo era bem composto, tendo calçados de todos os segmentos, materiais e faixas 
de preço, o que auxiliou na prospecção e atração dos compradores”, frisa Paola. Prova do sucesso 
da ação pode ser vista nos resultados finais: a expectativa é de que sejam gerados mais de US$ 3,55 
milhões com a venda de aproximadamente 225 mil pares nos próximos meses.

Entre os expositores, o clima também era de otimismo. “O showroom superou as nossas 
expectativas, estamos saindo com alguns pedidos fechados e muitos negócios em vista. Já conhe-
cíamos o mercado e participamos com o intuito de abrir novos clientes e, claro, fazer a manutenção 
de alguns que já trabalhamos”, ressalta Fábio Spohr, diretor da Stéphanie Classic, de Três Coroas/
RS. Coro reforçado por Thiago Guimarães, representante das marcas infantis Plugt e Peki Lili, de 
Birigui/SP. “Recebemos vários contatos e as expectativas são muito boas para os próximos seis me-
ses. Ainda não trabalhamos com o Peru e através da Missão começamos a dar os primeiros passos”.

Estreando em ações da Abicalçados, a Marina Mello, de Nova Serrana/MG, saiu satisfeita com 
os contatos realizados na Missão. “Já estamos trabalhando com um cliente peruano e, no evento, 
recebemos compradores potenciais, que mostraram interesse em começar a desenvolver um tra-
balho com a empresa, que está iniciando na exportação”, destaca Eduardo Von Reisswitz, gerente 
de exportação da Marina Mello, que hoje exporta para Equador, Colômbia, Argentina, Chile e Peru.
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Seminário Preparatório e Photocall
Além das rodadas de negócios, a Missão Comercial Peru contou com o Seminário Preparatório, 
realizado antes de o showroom abrir suas portas. Durante toda a manhã do dia 11 de novembro, os 
empresários brasileiros puderam conhecer mais do mercado peruano, por meio de apresentações 
de Cauê Oliveira Fanha, da Embaixada do Brasil em Lima; Carlos Sánchez Badillo, do escritório da 
Apex-Brasil da América Latina; e de Iván Olaechea del Valle, diretor da Citecall Lima; bem como de 
Alice Rodrigues, coordenadora de Promoção de Imagem da Abicalçados, e Paola Pontin. Após o 
Seminário, as empresas fizeram visitas ao mercado.

Em paralelo ao primeiro dia das rodadas de negócio, no dia 12, o Brazilian Footwear promo-
veu o Photocall, evento que colocou frente a frente as marcas brasileiras com jornalistas, formadores 
de opinião e influenciadores do Peru. “Percebemos que, no Peru, a televisão ainda tem bastante for-
ça, principalmente com os temas político, econômico e cultural, mas não trabalha tanto com moda. 
Por isso, focamos nossos esforços nas influenciadoras digitais, em especial as micro, que possuem 
grande relevância com consumidores finais. Tanto que as convidadas postaram o conteúdo que 
produziram durante o Photocall em tempo real e, automaticamente, receberam muitos feedbacks 
de suas seguidoras, questionando onde encontrar os produtos brasileiros”, conta Alice.

Participaram da Missão as marcas Usaflex, Di Valentini, Ala, Zatz, Democrata, Sapatoterapia, 
Offline, Sua Cia, Smidt, Mariotta, Coratta, Suzana Santos, Renata Mello, Stéphanie Classic, Werner, 
Andine, Bebecê, Cecconello, Valentina, Eléia, Kildare, Savelli, Ferrucci, Klin, World Colors, Plugt, Peki 
Lili, Marina Mello e Vicenza.

BRAZILIAN FOOTWEAR

ENSAIO COMPLETO

https://drive.google.com/drive/folders/1dMeg1U4wBxl7PAJRmzoMREfSVgs1xO7F
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PROJETO
COMPRADOR
EM FEIRA 
CATARINENSE
DEVE GERAR
US$ 100 MIL

A participação do grupo Hanox Fashion Retail, que possui duas lojas em Dubai/EAU, na feira 
calçadista SC Trade Show, deve render US$ 100 mil para empresas do setor nos próximos seis 
meses. A cifra está no relatório da Abicalçados que, por meio do Brazilian Footwear, programa 
de apoio às exportações de calçados mantido em parceria com a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), promoveu o Projeto Comprador Vip. A 
mostra aconteceu em Balneário Camboriú/SC entre os dias 5 e 7 de novembro.

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, destaca que, além de 
participar da mostra catarinense, a compradora do grupo, Radha Nair Kollakial, visitou fábricas 
do polo calçadista de São João Batista/SC, o maior do setor no Estado. “Ela levou amostras 
de empresas e reportou a possibilidade de compra futura, em cerca de dois meses, de 7,5 mil 
pares, o que deve gerar US$ 100 mil”, conta.

A compradora, que já trabalha com marcas brasileiras, não conhecia muitas das marcas 
apresentadas no Projeto e ficou satisfeita com a participação. “O setor calçadista catarinense 
é muito promissor, fiquei contente de conhecê-lo”, avalia Radha, ressaltando aspectos como 
preço justo e variedade de produtos. Segundo ela, a empresa busca ampliar o mix de produtos 
nas lojas, que passarão de duas para cinco em 2020.

Esta edição do Projeto Comprador Vip contou com o apoio do Sindicato das Indústrias 
de Calçados de São João Batista (Sincasjb).
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MARCAS CALÇADISTAS BRASILEIRAS VIRAM 
CONTEÚDO DE INFLUENCIADORAS NORTE-AMERICANAS

Apresentar a diversidade, as belezas e a cultura do Brasil ao mesmo tempo em que promove as 
marcas de calçados brasileiras nos Estados Unidos, tudo isso por meio dos olhares de formadoras 
de opinião no mercado-alvo, foram os objetivos da edição 2019 do Digital Influencer Project - DIP.  
Entre os dias 2 e 6 de dezembro, o litoral alagoano virou cenário de sessões de fotos e experiência 
exclusivas para as influenciadoras digitais Natalie Suarez (@natalieoffduty)  e Dylana Suarez (@
dylanasuarez). Elas vieram ao país a convite do Brazilian Footwear,  programa de apoio às exporta-
ções de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

Conhecidas como Suarez Sisters, elas, que vivem em Nova Iorque, são modelos, fotógrafas e 
fashionistas, e acumulam milhares de seguidores nas redes sociais. Juntas, somam mais de 850 mil 
seguidores no Instagram, principal plataforma de trabalho delas. A dupla compartilhou a viagem em 
seus canais sociais, principalmente pelo Instagram Stories, e apresentaram as marcas participantes 
a seus seguidores. Esta foi a terceira viagem ao Brasil de Dylana, que é casada com um brasileiro, 
mas a primeira ao Nordeste. Natalie, por sua vez, nunca havia estado em solo verde-amarelo. 

Diversidade
Durante os dias em Alagoas, as fashionistas fotografaram nos principais pontos turísticos de Maceió 
e viveram experiências típicas da Região oferecidas por algumas das marcas participantes. A analis-
ta de Promoção de Imagem da Abicalçados, Luana Chinazzo, destacou que esta edição conseguiu 
passar toda a diversidade do Brasil, tanto por meio das marcas participantes quanto das atividades 

http://www.instagram.com/natalieoffduty
http://www.instagram.com/dylanasuarez
http://www.instagram.com/dylanasuarez
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oferecidas. “Fomos do rio ao mar, das cidades históricas ao mangue. Elas puderam calçar diferentes 
estilos de calçados, tanto saltos quanto flats, sempre em sintonia com o ambiente. O conteúdo ge-
rado é rico e demonstra como o nosso país é plural”, contou.

A primeira vivência das irmãs em Alagoas, promovida pela marca Insecta Shoes, foi uma 
visita à Associação Peixe-boi, uma organização comunitária composta por ribeirinhos, pescadores, 
estudantes e moradores dos municípios de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, que traba-
lham na proteção do peixe-boi marinho, que é hoje o mamífero aquático mais ameaçado de extin-
ção no País. Após o passeio, um almoço com alimentos sem origem animal foi servido para fechar o 
momento com a cara da marca vegana. 

No dia seguinte, as influenciadoras foram convidadas pela Petite Jolie para um passeio de 
lancha por algumas das principais praias da Região. O passeio, que durou até o pôr do sol, gerou re-
gistros lindos em fotos e vídeos e encantou as convidadas. “Não pensei que encontraria formações 
rochosas como as que vi em desertos nos Estados Unidos aqui no Brasil. O pôr do sol nas rochas é 
lindo!”, destacou Dylana sobre as falésias da praia do Gunga. 

A última experiência delas foi uma visita à cidade histórica de Marechal Deodoro, oferecida 
pela Vicenza. No local, as convidadas visitaram a Associação das Mulheres Rendeiras (AMUR) e 
aprenderam a fazer a renda filet, típica da região. Depois da atividade, elas ainda visitaram os prin-
cipais pontos turísticos da localidade e fotografaram para a marca calçadista. “A viagem foi muito 
inspiradora e educativa. Foi muito legal conhecer destinos mais remotos. Pude me divertir, relaxar 
e criar muito conteúdo. Melhor  viagem!”, declarou a Natalie. “Nossos dias aqui foram ótimos! Ama-
mos todos os lugares. Nós fotografamos alguns dos nossos  melhores conteúdos aqui. Espero voltar 
logo”, completou Dylana. Além das experiências, as norte-americanas fizeram sessões de fotos para 
a Melissa e a Cecconello.  

Qualidade e conforto
Sobre o calçado brasileiro, elas destacaram a qualidade e o conforto dos produtos. Elas já conhe-
ciam algumas marcas brasileiras, mas se surpreenderam com a variedade de estilos, todos confortá-
veis. Segundo as influenciadoras, todos os modelos que elas calçaram eram bem-feitos e versáteis. 
“Eu já ouvia falar sobre os calçados brasileiros, os materiais utilizados parecem ser ótimos. Achei 
muito confortáveis, ótimos para viajar”, avaliou Natalie. 

Dylana destacou, também, as cores utilizadas nos modelos. “Certamente, eu compraria cal-
çados brasileiros, me tornei fã de algumas marcas. Amo como elas brincam com as cores e criam 
estilos com a cara do verão”, afirmou. “Acredito que as marcas brasileiras são muito apaixonadas 
pelo que fazem e que por isso vão além para criar produtos que calçam bem e são bonitos”, com-
pletou a fashionista. 

Confira a cobertura da ação no destaque “DIP”, 
no Instagram Stories da Abicalçados.

https://www.instagram.com/abicalcadosoficial/
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FEIRA CALÇADISTA ITALIANA 
TERÁ 44 MARCAS BRASILEIRAS

Considerada a feira de calçados mais internacionalizada do mundo, a 93ª edição da Expo 
Riva Schuh, que acontece em Riva Del Garda/Itália, entre 11 e 14 de janeiro, terá 44 marcas 
brasileiras. A participação se dá com o incentivo do 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).

Tendo gerado mais de US$ 34 milhões para as marcas brasileiras na edição de janeiro 
do ano passado, a feira é uma das principais do planeta quando se trata de volume de vendas. 
“A primeira edição do ano — a feira ocorre também em junho — tem um papel importante por 
marcar o início do calendário internacional de feiras e oportunizar, portanto, adaptações para 
as vendas do ano. Também é uma ótima oportunidade de relacionamento com o mercado 
e  com distribuidores de todo o mundo, especialmente da Europa”, comenta Ruisa Scheffel, 
analista de Promoção Comercial da Abicalçados, ressaltando o grande volume de negócios 
gerados com compradores provenientes de mais de 100 países. 

A expectativa de negócios é positiva, embalada pelo câmbio favorável, com o dólar 
permanecendo há meses na casa de R$ 4, o que permite ao calçado brasileiro um preço mais 
competitivo no mercado internacional. 

Expo Riva Schuh
Com cerca de 1,5 mil expositores de 40 países, a Expo Riva Schuh recebe um contingente 
qualificado de visitantes, de compradores com alto poder de decisão a distribuidores de 
grandes redes.

Participam da feira italiana com o apoio do Brazilian Footwear as marcas Klin, Werner, 
Andacco, Carrano, Madeira Brasil, Verofatto, Piccadilly, Pegada, Vizzano, Beira Rio Conforto, 
Moleca, Molekinha, Molekinho, Modare Ultraconforto, Usaflex, Tabita, Pampili, Jorge Bischoff, 
Loucos & Santos, Ramarim, Comfortflex, Whoop, Stéphanie Classic, Cristofoli, Suzana Santos, 
Renata Mello, Sapatoterapia, Democrata, Sollu, Pimpolho, Indiana Colours of Brazil, Grendha, 
Grendene Kids, Copacabana, Cartago, Capodarte, ADG Export, Adrun, GVD International, 
Awana, Itapuã, Dakota, Cecconello e NMD Brazil.
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EXPORTAÇÕES SOMARAM US$ 967 MILHÕES EM 2019

Dados elaborados pela Abicalçados apontam que o ano de 2019 encerrou com o embarque de 114,55 
milhões de pares, o que gerou uma receita de US$ 967 milhões. Os números representam um incre-
mento de 0,9% em volume e uma queda de 0,9% em faturamento no comparativo com 2018.

Segundo o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, o resultado apontou 
para uma forte influência do câmbio no período. Com o dólar cerca de 10% mais valorizado do 
que no ano anterior, os calçadistas conseguiram formar preços mais competitivos no mercado in-
ternacional. “Se convertermos para Real, a exportação de 2019 foi 7% superior a de 2018”, explica.

O resultado do ano também teve a influência do mercado norte-americano, que impor-
tou mais calçados brasileiros para fugir das sobretaxas aplicadas ao calçado chinês em função 
da guerra comercial instalada entre Estados Unidos e China. Em 2019, o principal destino do 
calçado brasileiro no exterior importou 11,9 milhões de pares por US$ 197,5 milhões, incremen-
tos de 10,5% e de 18,4%, respectivamente, ante 2018.

O segundo destino do calçado brasileiro no exterior, no entanto, puxou a média geral 
para baixo. Em profunda crise econômica, em 2019 a Argentina importou 10 milhões de pares, 
pelos quais foram pagos US$ 105,2 milhões, quedas de 15% e 24,7%, respectivamente, no com-
parativo com o ano anterior.

O terceiro destino do ano foi a França, para onde foram embarcados 7,9 milhões de pares, 
que geraram US$ 60,42 milhões, altas de 7,8% e de 6,2%, respectivamente, em relação a 2018.

Importações
Assim como as exportações, as importações tiveram influência da guerra comercial Estados 
Unidos e China. Com suas exportações para o maior mercado importador de calçados do 
mundo restritas, a China precisou desovar seu excedente em outros países, inclusive no Brasil. 
Conforme levantamento da Abicalçados, esse rearranjo foi o equivalente a US$ 420 milhões 
em calçados, que seriam exportados para os Estados Unidos e tiveram mudança de rota.

No ano, entraram no Brasil 28,17 milhões de pares por US$ 373,9 milhões, altas de 6% 
em volume e de 7,6% em receita no comparativo com 2018.

Em partes de calçados — cabedal, palmilhas, saltos, solas etc — as importações somaram US$ 
30,48 milhões, 36,2% menos do que em 2018. As principais origens foram China, Vietnã e Paraguai.

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

JAN - DEZ 2018: US$ 976,27 milhões JAN - DEZ 2019: US$ 967 milhões VARIAÇÃO:  -0,9%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - DEZ 2018: US$ 428,25 milhões 
JAN - DEZ 2019: US$ 444,7 milhões 

VARIAÇÃO:  3,8%

JAN - DEZ 2018: US$ 249,18  milhões 
JAN - DEZ 2019: US$ 232 milhões 

VARIAÇÃO:  -6,9%

JAN - DEZ 2018: US$ 103,77 milhões 
JAN - DEZ 2019: US$ 103 milhões 

VARIAÇÃO:  -0,7%

TOTAL

JAN - DEZ 2018: US$ 347,55 milhões JAN - DEZ 2019: US$ 373,9 milhões VARIAÇÃO:  7,6%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - DEZ 2018: US$ 192,48 milhões 
JAN - DEZ 2019: US$ 187,54  milhões 

VARIAÇÃO:  -2,6%

JAN - DEZ 2018: US$ 65,36 milhões 
JAN - DEZ 2019: US$ 76,86 milhões 

VARIAÇÃO:  17,6%

JAN - DEZ 2018: US$ 36 milhões 
JAN - DEZ 2019: US$ 48 milhões 

VARIAÇÃO:  33,3%
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VITÓRIAS PARA CALÇADISTAS

O mês de dezembro trouxe boas notícias para as indústrias calçadis-
tas de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, no dia 4 de 
dezembro de 2019 foi publicada no Diário Oficial do Estado a redução 
de 7% para 3,5% no ICMS para calçados. A medida, pleito dos sindica-
tos das indústrias de Franca, Jaú e Birigui, entra em vigor a partir de 
5 de março de 2020.  Já no dia 27 de dezembro, foi assinado decreto 
do governo gaúcho que reduz o ICMS de 12% para 4% para calçados 
a partir de abril de 2020. A medida foi comemorada pelas lideranças 
calçadistas do movimento “ICMS IGUAL PARA TODOS”. O presiden-
te-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, comemora ambas as 
reduções, pois acredita que somente com uma carga tributária menor 
será possível a retomada do crescimento do setor calçadista brasileiro. 

CRESCE O OTIMISMO DA INDÚSTRIA 

Com um aumento de 1,8 ponto em relação a novembro, o Índice 
de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), medido pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), cresceu e alcançou 64,3 
pontos em dezembro de 2019. Segundo a entidade, é o maior 
patamar para o mês desde 2010. A alta do indicador revigora a 
tendência de melhora da confiança, que estimula as decisões de 
investimento e produção, auxiliando o crescimento econômico 
do Brasil em 2020. O ICEI, que varia numa escala de zero a 100, é 
composto pelos índices de Condições Atuais e de Expectativas. 
A indústria de transformação foi a responsável pela maior alta, de 
2 pontos na comparação com novembro. 

PODCAST SOBRE FEIRAS NO AR

A Abicalçados está divulgando o seu quinto ABICAST, o podcast 
oficial da indústria calçadista brasileira. A edição 5 do programa 
debate a importância do preparo para a otimização da participa-
ção em feiras de calçados, aqui e no exterior. Os convidados des-
ta edição são: Letícia Sperb Masselli, coordenadora de Promoção 
Comercial da Abicalçados; Anderson Melo, gerente de Exporta-
ção da Democrata; e Adriana Puel, gerente Comercial da Lia Line. 

OUÇA O PROGRAMA

https://open.spotify.com/show/70gvA1kI7J3ZakmNVj4Yj0

