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O ano de 2019 trouxe avanços para o setor calçadista brasileiro, embora muito aquém da perfor-
mance registrada em outros tempos ou mesmo da potencialidade de uma indústria que trabalha 
com pouco mais de 75% da sua capacidade. Encerramos o ano embalados pela retomada da 
confiança do mercado com a Reforma da Previdência e o espaço aberto para a tão esperada 
Reforma Tributária. A expectativa, no entanto, era de um melhor desempenho no início de 2019, 
quando a perspectiva de crescimento chegou a 3%. Acabamos fechando o ano com incremento 
de 1%, baixo, mas ainda superior ao da Indústria da Transformação (0,2%). A leitura é de que 
o atraso na aprovação da Reforma da Previdência e a instabilidade política aqui e em países 
importantes para o nosso calçado, entre outros pontos de ordem macroeconômica, tenham 
prejudicado o desempenho. 

Neste ano, em que novos desafios são colocados, estamos otimistas, mas com os pés 
em terra firme. A projeção é de um crescimento entre 2% e 2,5%, especialmente com o avan-

ço das reformas estruturais, entre elas a mais 
importante, a Reforma Tributária. Alguns pleitos 
fazem parte desse pacote, entre eles, neste pri-
meiro momento, o restabelecimento da alíquota 
do Reintegra – programa do Governo Federal 
que devolve parte dos impostos que incidem em 
produtos exportados – em 3%. Como sabemos, 
mesmo com o avanço da política econômica ven-

cedora do pleito de 2018, com uma lógica voltada para o desenvolvimento industrial, ainda há 
muito o que ser feito na reestruturação do Estado brasileiro. 

Importante frisar o bom diálogo que o setor industrial mantém com o Governo Federal, 
porém também que estamos atentos para que não exista nenhum desvio na rota do desenvol-
vimento nacional e na esperada recuperação da Indústria, ainda tão combalida pelos enormes 
custos de produção.
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ABI NA MÍDIA

A indústria da transformação, setor que tradicional-
mente emprega mais mão de obra formal e com sa-
lários acima da média do mercado, começou a reagir 
no segundo semestre do ano passado e somou um 
total de 10,7 milhões de empregados, o melhor resul-
tado desde 2015 -- quando havia 11,5 milhões de fun-
cionários. Os segmentos que mais contribuíram com 
a alta de 1,3% em relação aos números de 2018 foram 
os de alimentos, têxteis e manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e equipamentos. “Por tudo o 
que ocorreu em 2019, o resultado foi positivo”, afirma 
o presidente executivo da Associação Brasileira da In-
dústria de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira.
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Em recuperação ainda tímida, indústria 
tem o maior nível de emprego desde 2015

ECONOMIA & NEGÓCIOS

“É intrigante o emprego estar crescendo diante de melhora tão pequena do PIB”

Avanço. Conhecido por contratar mais mão de obra formal, setor registrou 10,7 milhões de empregados até o 3º trimestre de 2019, 
avanço de 1,3% ante 2018; retorno, ainda que lento, dos investimentos e contratação de trabalhadores intermitentes explicam melhora

Setores aumentam 
produtividade, mas 
empregam menos

l As empresas aumentaram a 
produtividade com a robotização 
e a digitalização. A indústria auto-
mobilística, por exemplo, aumen-
tou sua produção em quase 3% 
em 2019, mas empregava 126,4 
mil funcionários, 4 mil a menos 
que em 2018. “Isso veio para 
ficar, pois o sistema de produção 
mudou e o perfil do trabalhador 
também”, explica Luiz Carlos 
Moraes, presidente da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea).

De segmentos com maior índi-
ce de automação, espera-se ca-
da vez menos abertura de vagas. 
“São setores com grande compe-
tição interna e com o resto do 
mundo, que precisam ser eficien-
tes e, para isso, recorrem mais 
às tecnologias”, afirma Daniel 
Duque, pesquisador da área de 
Economia Aplicada da FGV/Ibre.

Manutenção, reparação e 
instalação de máq. e equip.
Bebida

Farmoquímico e 
farmacêutico
Impressão e reprodução de 
gravações
Produto alimentício

Produto do fumo

Têxtil

Móveis

Metalurgia

Produtos diversos

Produto de borracha e 
material plástico
Veículo automotor, reboque e 
carroceria
Químico

Vestuário e acessório

Produto de metal (exceto 
máquina e equipamento)
Equipamento de transporte 
(exceto veículos)
Produto de madeira

Celulose e papel

Equipamento de informática, 
produto eletrônico e óptico
Máquina e equipamento

Artefato de couro, artigo de 
viagens e calçado
Equipamento de informática

Produto de mineral não 
metálico
Coque, derivado de petróleo 
e de biocombustível

Total

228,0

156,3

154,5

255,7

1.613,7

32,2

575,8

604,4

242

276,1

446,0

508,8

316,8

1.633,4

966,3

115,0

418,9

200,5

188,4

306,6

474,7

186,1

543,8

152,7

10.597

273,4

171,7

169,2

275,9

1.721,0

34,3

612,0

633,4

250,0

281,8

452,3

512,6

318,0

1.635,7

961,9

113,0

411,7

196,3

183,9

293,8

446,9

172,8

494,8

116,7

10.734

● O que ocorreu com os empregos na indústria 

LEVE RECUPERAÇÃO

EM MILHARES DE VAGAS

SEGMENTOS 2018 2019 DIFERENÇA (%)
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9,9
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7,9

6,6

6,4
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3,3

2,0
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-7,2
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José Pastore, professor de Relações do Trabalho da USP

Cleide Silva

A  indústria  da  transforma-
ção,  setor  que  tradicional-
mente emprega mais mão de 
obra  formal  e  com  salários  
acima da média do mercado, 
começou a reagir no segundo 
semestre do ano passado e so-
mou um total de 10,7 milhões 
de empregados, o melhor re-
sultado desde 2015 – quando 
havia 11,5 milhões. Os segmen-
tos  que  mais  contribuíram  
com a alta de 1,3% em relação 
aos  números  de  2018  foram  
os de alimentos, têxteis e ma-
nutenção, reparação e instala-
ção  de  máquinas  e  equipa-
mentos. Juntos, abriram 189 
mil vagas com carteira assina-
da até o terceiro trimestre. 

Em razão de cortes ocorridos 
em outros segmentos, como o 
de produção de coque, deriva-
dos de petróleo e de biocombus-
tíveis e de produtos de minerais 
não metálicos, o saldo do perío-
do foi de 136,5 mil postos a mais. 
“Para um setor que sofreu tanto 
na crise, o crescimento de 1,3% 
no número de vagas é positivo”, 
afirma Bruno Ottoni, pesquisa-
dor da consultoria IDados, que 
fez o cruzamento do  saldo  de 
empregos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged)  no  terceiro  trimestre  
de 2019 com o de igual período 
do ano anterior.

Parte da melhora do emprego 
na indústria está relacionada ao 
retorno, ainda lento, dos investi-
mentos,  afirma  Daniel  Duque,  
pesquisador da área de Econo-
mia Aplicada da FGV/Ibre. Ele 

também ressalta a nova modali-
dade de contratação estabeleci-
da na reforma trabalhista, a de 
trabalhadores  intermitentes  
(prestação não contínua de ser-
viços). “É uma contratação mais 
barata e mais flexível”, avalia.

No segmento de máquinas e 
equipamentos, a melhora veio 
com a  alta dos investimentos, 
movimento que não ocorria há 
pelo menos cinco anos. “O Bra-
sil  foi  sucateado  entre  2013  e  
2018 e em 2019 começou uma 
recuperação  tímida”,  afirma  o  
presidente executivo da Asso-
ciação  Brasileira  da  Indústria  
de  Máquinas  e  Equipamentos  
(Abimaq), José Velloso. Segun-
do ele, o emprego também está 
reagindo  e  as  fábricas  devem  
contabilizar 10 mil novas vagas 
em 2019.  Para  este  ano,  serão  
mais 15 mil a 20 mil.

“Por tudo o que ocorreu em 
2019, o resultado foi positivo”, 
afirma  o  presidente  executivo  
da Associação Brasileira da In-
dústria de Calçados (Abicalça-
dos),  Haroldo  Ferreira.  O  au-
mento da mão de obra no seg-
mento deve ficar em torno de 
2% – em 2018 eram 271 mil em-
pregados –, em linha com a alta 
prevista na produção. Para este 
ano ele espera novo crescimen-
to de até 2,5% nos dois indicado-
res.

Mercado total. Pelas projeções 
de Ottoni, do IDados, 2019 deve 
registrar  a  criação  de  900  mil  
vagas formais em todos os seto-
res da economia, pouco abaixo 
do saldo divulgado pelo Caged 
até novembro, de 948,3 mil pos-

tos,  pois tradicionalmente  em 
dezembro ocorrem demissões. 
Já a  taxa de desemprego total  
deve ficar em 11,2% e cair para 
10,7% em 2020.

O  professor  de  Relações  do  
Trabalho da USP, José Pastore, 
lembra que a melhora no empre-
go como um todo vem ocorren-
do  desde  2017,  mas  muito  
aquém da destruição de postos 
ocorrida nos três anos anterio-

res. “É até intrigante o fato de o 
nível de emprego estar crescen-
do diante de uma melhora tão 
pequena do PIB.”

Pastore compara, por exem-
plo, a geração de mais de 2 mi-
lhões de vagas em 2010, quando 
a economia cresceu 7,5%, com a 
deste ano, que deve ficar perto 
de 1 milhão de vagas ante uma 
alta esperada para o PIB de 1%. 
“O grosso disso veio dos seto-
res de comércio e serviço, pois a 
indústria de transformação co-
meçou a reagir só recentemen-
te.”

Para o professor, a divisão do 
setor da indústria de transfor-
mação que deverá manter cres-
cimento é a de bens de primeira 
necessidade, ligada, por exem-
plo, à área de alimentação. Ele 
acredita, porém, que a principal 
contribuição ao PIB continuará 
vindo do agronegócio.

“Não é um grande gerador de 
empregos,  mas,  toda  vez  que  
tem desenvolvimento no agro-
negócio, há criação de vagas no 
comércio e nos prestadores de 
serviços nas cidades do entor-
no”, diz Pastore.

A construção civil é outro seg-
mento que seguirá em recupera-
ção,  puxado  por  mais  investi-
mentos, mas, na opinião de Pas-
tore, a taxa de desemprego no 
País continuará em dois dígitos 
pelo menos por mais dois a três 
anos.

No início do ano passado, as 
fabricantes  de  eletroeletrôni-
cos apostaram na melhora dos 
negócios e retomaram contrata-
ções,  mas  o  crescimento  não  
veio. A produção repetiu os da-

dos  de  2018,  mas  o  segmento  
manteve as 2,8 mil vagas aber-
tas pois, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee), há expec-
tativa de retomada mais consis-
tente no primeiro semestre de 
2020. Hoje, o segmento empre-
ga 235 mil pessoas, mas já teve 
308,6 mil em 2013.

A Associação Brasileira da In-
dústria  do  Plástico  (Abiplast)  

informa que as empresas do seg-
mento  empregavam  356,1  mil  
funcionários antes da crise eco-
nômica, número que hoje é de 
318,9 mil, cerca de 3 mil a mais 
do que no ano passado.

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Mais vagas. O segmento de alimentos está entre os que contribuíram com a alta do nível de emprego na indústria

EM RECUPERAÇÃO AINDA TÍMIDA, INDÚSTRIA TEM 
O MAIOR NÍVEL DE EMPREGO DESDE 2015
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“Existe uma expectativa de recuperação mais 
substancial para 2020, o que deve ser refletido já 
na Couromoda.”

Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados.
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Pressa e imprudência 
matam; gentileza 
melhora o trânsito

Muita gente aproveita o perío-
do de férias, especialmente em ja-
neiro e fevereiro, no caso do Rio 
Grande do Sul, para viajar. E não 
são raros os casos em que a op-
ção é o deslocamento de carro 
para o litoral, o que pode ser visto 
na grande movimentação das es-
tradas que fazem a ligação com 
as praias gaúchas, especialmen-
te a freeway, em fins de semana 
e feriadões.

A educação no trânsito, ou a 
falta dela, é refletida no tráfego, 
fato que pode ser visto por qual-
quer um que trafegue em algu-
ma dessas rodovias. Se é um fato 
que a conduta da 
maioria dos moto-
ristas é de respeito 
às leis, aos outros 
veículos e, em últi-
ma análise, à vida, 
também é verda-
de que há conduto-
res imprudentes.

Nesse aspecto, 
sobressai-se a pressa 
para chegar o quan-
to antes ao destino como fator que 
impulsiona manobras arriscadas, 
que colocam em risco não apenas 
o motorista imprudente, mas to-
dos que estão a sua volta.

Trafegar acima da velocidade 
máxima permitida é uma das prá-
ticas comuns, independentemente 
do que prevê a rodovia. Se o limite 
é 80 km/h, não é difícil ver gente 
andando a 100 km/h. E até em ca-
sos em que a velocidade máxima 
é de 110 km/h, como em alguns 
trechos da freeway, há motoristas 
que optam por andar, e muito, aci-
ma dessa velocidade.

Uma prática irritante é, mes-

mo estando no limite de velocida-
de, ter um carro atrás dando insis-
tente luz alta para que se libere a 
pista da esquerda. O infrator qua-
se nunca é paciente, às vezes fica 
literalmente colado na traseira do 
carro que está à frente e se sente 
no direito de usar indiscriminada-
mente o recurso da luz alta.

Outra saída é o zigue-zague 
nas rodovias, mesmo quando a 
velocidade é alta e a estrada está 
cheia. A pressa e a imprudência 
no trânsito são, sem dúvidas, dois 
fatores que provocam acidentes e 
até mortes. Se no trânsito das ci-
dades essa conduta já causa estra-

gos, em estradas o 
risco é ainda maior.

É importan-
te que haja puni-
ção aos infratores, 
quando for o caso, 
e campanhas edu-
cativas para cons-
cientizar, cada vez 
mais, os motoris-
tas. A sociedade já 
conquistou grandes 

avanços, com mudanças de hábi-
to. Antigamente, pouca gente usa-
va o cinto de segurança, especial-
mente na cidade, hoje, o uso é a 
regra. A combinação fatal de be-
bida e direção também caiu dras-
ticamente, graças a campanhas 
e fiscalização.

O próximo avanço e mudan-
ça comportamental pode ser a 
da gentileza no trânsito, dando a 
vez a quem quer acessar uma via 
ou trocar de faixa. É uma ação 
que não apenas gera mais genti-
leza, mas também, certamente, 
melhora o fluxo de veículos e re-
duz engarrafamentos.

“O fluxo das exportações, em 
especial para a Ásia e o Oriente 
Médio, deve seguir positivo em 
2020. O mercado internacional de 
proteína animal está pressionado 
pela demanda da Ásia, em espe-
cial.” Francisco Turra, presidente 
da Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA).

Reflexão
O momento presente é único; o agora é o ins-

tante da suprema criatividade, porque significa a 
busca do verdadeiro sentir. Viver o presente é to-
mar consciência dos próprios sentimentos e pen-
samentos, a fim de conectar-se à verdade que está 
em Deus.

Meditação
O passado não volta mais; o presente está 

sendo vivido agora; o futuro a Deus pertence.

Confirmação
“Fixa teu pensamento nos preceitos de Deus 

e sê muito assíduo nos seus mandamentos: ele 
confirmará teu coração e o desejo da Sabedoria te 
será dado” (Eclo 6,37).

Rosemary de Ross/ 
Editora Paulinas

LUIZA PRADO/JC

Antigamente, 
pouca gente 
usava o cinto 
de segurança, 
especialmente  
na cidade

“Existe uma expectativa de 
recuperação mais substancial 
para 2020, o que deve ser refle-
tido já na Couromoda.” Harol-
do Ferreira,  presidente-executivo 
da Abicalçados.

“Prestigiar os locais que co-
mercializam combustíveis com 
preços mais competitivos incen-
tiva a concorrência e pode signi-
ficar uma considerável economia 
no bolso do cliente.” Fernanda Bor-
ges, diretora-executiva do Procon 
Porto Alegre.

“Os índices de crescimento 
econômico começam a reagir, e 
o mercado de trabalho também 
começou a apresentar melhora. 
Tudo isso aumentou a esperan-
ça da população em recuperar o 
emprego perdido e até de trocar 
de emprego.” Maria Carolina Mar-
ques, economista da CNI.

“O governo está dando condi-
ções para não iniciarmos o ano le-
tivo de 2020.” Helenir Schürer, pre-
sidente do Cpers/Sindicato.

Crianças fãs de Frozen 2 podem aproveitar a exposição que 
estreou ontem no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, 
para mergulhar no  mundo gelado das princesas Elsa e Anna. 
A equipe da plataforma do GeraçãoE foi conferir a mostra, 
que vai até 10 de fevereiro, e lançou um vídeo bem legal da 
experiência. Pelo QR-Code, é possível assistir ao conteúdo no 
canal do Jornal do Comércio no YouTube.

ALEXANDRO AULER/JC

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Quem mora em Porto Alegre e vai a Florianópolis, o que é bem 
comum no veraneio, fica com “certa inveja” do sistema de 
ônibus da capital catarinense. A cidade funciona com terminais 
integrados, com duas vantagens: paga-se uma passagem 
mesmo usando mais linhas e painéis digitais informam os 
horários de chegada dos ônibus. Acesse o QR-Code ao lado e 
confira mais detalhes do transporte em Florianópolis.

09 DE JANEIRO DE 2020 
JORNAL DO COMÉRCIO | FRASES & PERSONAGENS | P. 2 
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ABI NA MÍDIA

As exportações brasileiras de calçados totalizaram 
114,55 milhões de pares em 2019, o que representou 
um incremento de 0,9% em comparação com o ano 
anterior. Em valor, houve retração de 0,9%, para US$ 
967 milhões. Os números foram divulgados pela Abi-
calçados. Em dezembro, os embarques somaram 
10,34 milhões de pares, com queda de 21% em relação 
ao mesmo mês de 2018. Em valor, houve redução de 
17,2%, para US$ 80,73 milhões. Para o presidente da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, o resultado deveu-se 
principalmente à valorização do dólar de quase 10%, 
que permitiu ao setor oferecer produtos com preços 
mais competitivos no exterior. Em reais, observou a 
Abicalçados, as exportações cresceram 7%.

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS TÊM ALTA DE 0,9% EM 2019, APONTA ABICALÇADOS
09 DE JANEIRO DE 2020 
VALOR ECONÔMICO | GERAL

Tradicionalmente, o calendário de eventos internacio-
nais dos calçadistas inicia com a feira italiana Expo 
Riva Schuh, que ocorre na cidade de Riva Del Garda e 
apresenta as coleções de outono/inverno. Neste ano, 
a 93ª edição da mostra deve gerar cerca de US$ 34,4 
milhões em negócios, somados os realizados in loco e 
os alinhavados, para as 44 marcas brasileiras apoiadas 
pelo Brazilian Footwear, programa de apoio às expor-
tações de calçados mantido pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria 
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil).

FEIRA ITALIANA DEVE RENDER US$ 34,4 MILHÕES
23 DE JANEIRO DE 2020 
JORNAL NH | ECONOMIA | P. 12 

Apesar da queda na média nacional, as exportações 
de calçados cresceram no Rio Grande do Sul em 2019. 
Na comparação com 2018, o aumento foi de 3,8% em 
faturamento em dólar, que é ainda maior em reais, e 
de 12,7% em volume. Os dados são um recorte do le-
vantamento nacional feito pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados). As fábricas 
instaladas no Rio Grande do Sul embarcaram 30,6 mi-
lhões de pares para o Exterior. Os produtos somaram 
US$ 444,691 milhões em vendas. O crescimento em 
volume foi maior do que o avanço em faturamento 
porque houve queda no valor médio por par. Passou 
de US$ 15,74, em 2018, para US$ 14,51, em 2019.

MAIS CALÇADOS PRODUZIDOS NO ESTADO PARA O MUNDO
 11 DE JANEIRO DE 2020 
 ZERO HORA | GIANE GUERRA  | P. 13 

Com a melhora da oferta de crédito e recuperação 
da renda, os fabricantes de roupas, calçados e tecidos 
(os chamados bens semiduráveis) estão apostando 
no mercado interno para crescer em 2020. Já a Abi-
calçados, do setor calçadista, espera alta de 2% a 2,5% 
na produção este ano, com 85% das vendas destina-
das ao mercado interno. No ano passado, a produção 
cresceu 1,8% (até novembro). - O mercado doméstico, 
impulsionado pelo consumo, está dando indícios de 
retomada de confiança, o que deve gerar investimen-
tos e fazer com que a economia volte a girar -  disse 
Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados.

COM RETOMADA DO CRÉDITO E RENDA, SETORES COMO 
CALÇADOS E ROUPAS APOSTAM EM ALTA DE ATÉ 3% EM 2020

31 DE JANEIRO DE 2020 
O GLOBO | GERAL  
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ESPECIAL

A 47ª edição da Couromoda, feira calçadista que aconteceu entre os dias 13 e 15 de janeiro, no Expo 
Center Norte, em São Paulo/SP, refletiu o reaquecimento do mercado interno brasileiro. A mostra, 
que apresentou mais de 1,2 mil coleções de calçados e acessórios para a temporada Outono/Inverno, 
recebeu compradores de todo o País, especialmente das regiões Sul e Sudeste.

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, a Couromoda refletiu a re-
cuperação iniciada no segundo semestre de 2019, com a retomada da confiança tanto do merca-
do quanto dos consumidores, o que proporcionou uma visitação 12% maior do que a registrada 
na feira do ano anterior. “Isso mostra que existe uma recuperação em andamento, com lojistas 
abastecendo suas lojas em função das vendas do final do ano e também pensando em um futuro 
promissor para 2020”, avalia o dirigente.

O diretor da Couromoda, Jeferson Santos, destaca que a feira foi superior a do ano passado, 
tanto em visitação quanto em negócios. Segundo ele, o fato de a feira ter três dias, e não quatro, como 
as anteriores, otimizou o tempo dos expositores e lojistas, fazendo que com os últimos viessem mais 
focados para a realização de negócios. “Os estímulos dos governos de São Paulo e Rio Grande do Sul, 
que reduziram o ICMS para calçadistas para 3,5% e 4%, respectivamente, também refletiram positiva-
mente no ânimo dos expositores desses estados”, acrescenta. Santos ressalta, ainda, que a mostra sai 
com a renovação de 40% dos espaços, o que aponta para a confiança do mercado. “O ano de 2020 
é promissor e sentimos isso aqui”, finaliza.

Expositores satisfeitos 
O gerente comercial da marca feminina gaúcha Jorge Bischoff, Lucas Barbosa, avalia que a feira foi 
positiva, com crescimento nas vendas, que devem fechar em 6% para a marca homônima da empresa 
e 3% para a Loucos & Santos, a outra label do grupo. “Tivemos um movimento maior do mercado 
interno, inclusive com a abertura de clientes importantes, especialmente do Sudeste”, conta. Já no 
mercado externo, o gerente ressalta que o volume de negócios foi cerca de 5% superior ao registrado 
no ano passado, embora com clientes já fidelizados pela empresa. Barbosa diz, ainda, que o resultado 
da feira não chegou a surpreender, já que a empresa cresceu mais de 20% em 2019, isto após um in-
cremento de 37% em 2018. “Em 2020, em função do contexto econômico, temos uma expectativa de 
crescer mais 20%”, projeta o gerente. 

A marca masculina Sollu, que expôs no estande coletivo de Franca/SP, experimentou um cres-
cimento nos contatos gerados, especialmente com novos e potenciais compradores. “Os contatos no-
vos aumentaram quase 10% em relação a 2019. Acredito que esse seja o principal objetivo das feiras”, 
conta o gerente comercial da empresa, Vicente Silva Júnior. Em 2019, a Sollu cresceu 15% no mercado 

MERCADO AQUECIDO REFLETE NA 
COUROMODA 2020
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doméstico e 10% nas exportações, número considerado satisfatório diante de um ano difícil, segundo 
o gerente. “Viemos de três anos de quedas, o que torna o resultado de 2019 ainda mais importante. 
Para 2020, a perspectiva é continuar crescendo, entre 15% a 20% no mercado doméstico e 10% nas 
exportações”, conclui.

Projeto Comprador 
A Abicalçados participou da mostra com o Projeto Comprador Vip, realizado por meio do Brazilian 
Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela entidade em parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, conta que ficaram alinhava-
dos negócios na ordem de US$ 60 mil, que devem ser efetivados nos próximos meses. “A participação 
foi bastante proveitosa. O comprador, que tem um grande potencial de importação de calçados, atual-
mente os traz todos da China, mas gostaria de ampliar o mix de fornecedores e produtos ofertados”, 
conta Paola.

O comprador Vasu Pillay, do grupo Polo South Africa, da África do Sul, afirma que ficou “muito 
feliz em vir ao Brasil”, especialmente pelo fato de fazer um trabalho de prospecção de novos parceiros 
com a orientação da Abicalçados, que antes mesmo da viagem enviou as opções disponíveis, das 
quais algumas foram selecionadas por ele, otimizando o tempo e facilitando as negociações. “Planejo 
voltar ao Brasil em dois meses, com mais pessoas da equipe, para visitar algumas fábricas. A intenção 
é iniciar um trabalho com o Brasil ainda esse ano”, projeta o comprador, que se disse mais interessado 
em calçados femininos de couro.

ESPECIAL
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A coletiva de imprensa, realizada pela Abicalçados durante a Couromoda 2020, trouxe para a pauta 
temas que fizeram parte do ano de 2019 e também os que devem influenciar o desempenho da ativi-
dade ao longo de 2020. Participaram o presidente do Conselho Deliberativo e o presidente-executivo 
da entidade calçadista, Caetano Bianco Neto e Haroldo Ferreira, respectivamente. 

Para Neto, existe um “otimismo moderado” para 2020. “Em 2019, tínhamos expectativas muito 
positivas, mas o atraso de reformas estruturais importantes, caso da Previdência, acabou frustrando 
um pouco. O fato é que, para não ter que rever a estimativa de crescimento, ainda mais para baixo, es-
tamos sendo um pouco mais conservadores nas projeções”, disse, e brincou “melhor estourar a meta 
do que dizer que não a alcançamos”. No início de 2019, a estimativa de crescimento do setor chegava 
a 3,4%, número que foi revisto e acabou fechando o ano em 1%. “Não foi um ano ruim, mas poderia ter 
sido melhor. O certo é que parou de piorar”, afirmou, ressaltando que a confiança, tanto do mercado 
quanto do consumidor, segue em elevação com o novo momento econômico brasileiro.

No ano que iniciou, a melhor projeção, para os calçadistas, está no mercado doméstico, que 
parece começar a reagir após anos de demanda reprimida. “Acreditamos que o incremento das ven-
das no mercado doméstico deva impulsionar o resultado de 2020”, frisou o executivo, que também 
saudou medidas como a redução do ICMS para calçados nos estados de São Paulo e Rio Grande do 
Sul, alguns dos maiores produtores do segmento no Brasil. “O fato também terá impacto importante 
na competitividade do calçado desses dois estados”, comemorou Ferreira. 

A próxima edição da Couromoda está marcada para 11 a 13 de janeiro de 2021, também no 
Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

ESPECIAL

EM COLETIVA, DIRIGENTES 
FALAM EM CRESCIMENTO DE ATÉ 2,5% 
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A Abicalçados representa o setor na construção da Agenda Legislativa da 
Indústria 2020, etapa de fundamental importância para o desenvolvimento 
das ações de defesa de interesses do setor industrial no Parlamento. Após o 
preenchimento das fichas de priorização, com a avaliação das proposições 
remanescentes da Agenda Legislativa de 2019, e indicação dos temas e pro-
posições para fazerem parte da Agenda 2020, a Assessoria Jurídica da enti-
dade participou do Seminário RedIndústria, que aconteceu nos dias 4 e 5 de 
fevereiro na sede da CNI em Brasília, com o objetivo de debater e priorizar as 
proposições que serão incluídas na Agenda Legislativa 2020.

Apoio da Frente Parlamentar Coureiro-Calçadista e demais: 
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS - ISENÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.
O Senado Federal aprovou a criação de uma segunda Proposta de Emenda 
à Constituição envolvendo a Reforma da Previdência - PEC Paralela 133/2019 
-, que prevê, dentre outros pontos, a instituição de uma cobrança gradual 
de contribuições previdenciárias sobre as receitas de exportações (oneração 
das exportações), com impacto direto no setor industrial calçadista optante 
pela desoneração da folha de pagamentos. Na tentativa de reverter esse qua-
dro, a Abicalçados articulou a redação de uma emenda supressiva através do 
senador Luís Carlos Heinze, posteriormente transformada em subemenda à 
emenda 14, pelo senador Relator Tasso Jereissati.  A subemenda foi aprovada 
em Plenário e o texto final encaminhado à Câmara dos Deputados. Na Câma-
ra dos Deputados deverá percorrer a Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania - tendo sido designado Relator o deputado Felipe Francischini 
(PSL-PR) - e posteriormente passar pela apreciação do Plenário.

Assim sendo, faz-se necessária a aprovação do texto, na CCJC e Ple-
nário da Câmara dos Deputados, com a mantença do § 2º ao artigo 6º da 
PEC, incluso pela subemenda à emenda 14 no Senado Federal, in verbis:

“Art. 6º Às contribuições referidas no caput do art. 30 da Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, não se aplica o disposto no 
inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal.

§ 1º A contribuição devida em decorrência da aplicação do caput fica 
remitida em 80% (oitenta por cento) a partir da data de publicação desta 
Emenda Constitucional, reduzindo-se esse percentual em 20 (vinte) pontos a 
cada ano a partir de 1º de janeiro de 2021.

§ 2º O disposto neste artigo não afeta os contribuintes alcançados 
pela Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018.”

Além da força para a aprovação do texto acima, mantendo as receitas 
das exportações desoneradas, a Abicalçados também postula a continuidade 
da desoneração da folha de pagamentos, eis que, com a aprovação da PEC 
6/2019, e findo o prazo de utilização do benefício, não há mais a possibilidade 
de adoção de base de cálculo diferenciada para a contribuição social sobre a 
folha de pagamentos.

AGENDA
LEGISLATIVA

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br
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ABI NOTÍCIAS

ARGENTINA ALTERA REGIME 
DE LICENÇAS PARA IMPORTAÇÃO

Desde o dia 10 de janeiro, o governo argentino está aplicando uma alteração no regime de licenças 
de importação que tem deixado os calçadistas receosos quanto à volta das barreiras para expor-
tações brasileiras, experimentadas até 2016.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, conta que a medida é válida para 
todos os calçados importados, que terão o prazo de validade de suas licenças reduzido de 180 
para 90 dias corridos após a aprovação do Sistema Integral de Monitoramento de Importações 
(SIMI, sigla em espanhol). “O prazo reduzido pode trazer problemas, pois dependendo da ve-
locidade dos trâmites existe a possibilidade de perdermos negociações importantes”, explica o 
executivo, ressaltando que a Abicalçados está atenta à medida, em consulta permanente com 
exportadores de calçados. “Não vamos antecipar o problema, mas em caso de entraves vamos 
agir politicamente junto aos governos para a resolução do impasse”, comenta Ferreira.

Além do prazo de validade das licenças, o governo argentino diminuiu a tolerância de di-
vergência entre o declarado no SIMI de 7% para 5%, o que também pode causar problemas nas 
negociações, já que ajustes são realizados entre o pedido e a efetivação do negócio. “São medidas 
protecionistas que não chegam a ser uma surpresa”, lamenta o dirigente.

Mesmo em crise, a Argentina segue sendo o segundo principal mercado para o calçado 
verde-amarelo no exterior. Em 2019, os argentinos importaram 10 milhões de pares por US$ 105,2 
milhões, quedas de 15% em volume e de 24,7% em receita em relação a 2018.
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ABI NOTÍCIAS

ESTADOS UNIDOS E 
CHINA NA MESA DE NEGOCIAÇÃO

Começa a arrefecer a guerra comercial entre as duas principais economias do mundo, iniciada 
em 2018 e que ganhou força no ano passado. No dia 15 de janeiro, o governo de Donald Trump 
anunciou a redução da sobretaxa aos calçados chineses, em vigor desde setembro passado, de 
15% para 7,5%. Além disso, o governo norte-americano suspendeu a entrada em vigor de uma 
outra lista de calçados provenientes da China que passariam a ser sobretaxados em 2020.

A medida é uma resposta dos Estados Unidos ao compromisso assumido pela China de 
importar um adicional - em relação ao ano base de 2017 - equivalente a US$ 200 bilhões em 
produtos manufaturados, agrícolas, de energia e serviços norte-americanos, entre janeiro de 
2020 e dezembro de 2021.

A coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, destaca que 
o acordo pode respingar no calçado brasileiro, que ganhou mercado nos Estados Unidos em 
função da crise comercial entre os dois países.  “Os importadores norte-americanos passaram a 
importar mais calçados brasileiros a partir da aplicação das sobretaxas aos calçados chineses. 
Com o arrefecimento da crise comercial, muitos deles podem voltar a comprar dos fornecedo-
res asiáticos”, explica Priscila, ressaltando que o grande desafio dos calçadistas brasileiros será 
o de manter o espaço conquistado no período. 

Principal mercado internacional para o calçado brasileiro, os Estados Unidos importaram, 
ao longo de 2019, 12 milhões de pares verde-amarelos, que geraram US$ 197,5 milhões, altas de 
10,5% em volume e de 18,4% em receita em relação a 2018.
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INOVA-AÇÃO

É com grande satisfação que eu recebo o convite da Abical-
çados para escrever sobre as estratégias da cidade de Novo 
Hamburgo na área da inovação. Tenho a honra de servir como 
Secretária de Desenvolvimento Econômico de uma cidade que 
tem uma relação histórica com a inovação. A cidade se tornou 
uma referência nos setores coureiro-calçadista através de ini-
ciativas inovadoras provenientes tanto das suas cadeias pro-
dutivas como dos seus centros de pesquisa e desenvolvimento 
e sediando a mais representativa associação em nível nacional 
do setor, a Abicalçados, sobrevivendo aos desafios postos pe-
las conjunturas nacionais e internacionais para se reposicionar 
perante o novo contexto que está se apresentando.

Neste novo desafio, as nossas indústrias, empresas, cen-
tros de P&D e empreendedores não estão sozinhos. O nosso 
compromisso é fortalecer o DNA da cidade e trabalhamos para 
criar ambientes favoráveis para o crescimento. Se tornava difí-
cil inovar se para abrir uma empresa precisava, na média, 480 
dias! Foi então que a Sala do Empreendedor se transformou 
no principal instrumento de integração entre órgãos municipais 
em prol da desburocratização e do desenvolvimento econô-
mico, diminuindo o prazo de abertura de empresas para uma 
média de sete dias.

A gestão municipal implementa politicas públicas basea-
das em evidências. Nos últimos três anos, ampliamos de quatro 
para nove a participação das nossas Micro e Pequenas Empresas 
em feiras, com 64% de economia nos recursos, e qualificamos 
o acesso dos empresários a novos mercados. Como resultado, 
para cada R$ 1 que investimos, tivemos um retorno de R$ 47, que 
se reverteu em investimento adicional na cidade.

A recuperação da operação de crédito soberana com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o ala-
vancar o potencial da nossa cidade e a sua execução em tempo 
recorde de dois anos, demonstrou não somente o compromis-
so da gestão atual e a competência da gestão municipal, mas 
o entendimento da comunidade de que precisariam ser feitas 
mudanças estruturais para garantir condições para um futuro 
sustentável e inclusivo. 

Entre os investimentos, infraestrutura revitalizada, le-
gislação atualizada, investimentos na criação de novas com-
petências para uma nova economia através de um Centro de 
Inovação Tecnológica, construindo o caminho para a transfor-
mação da cidade de Novo Hamburgo num Laboratório Aberto 
de Inovação. 

INOVAÇÃO TRAZ RETORNOS 
SOCIAIS E FINANCEIROS

Paraskevi Bessa-Rodrigues, Ph.D
Secretária Municipal de Desenvolvimento  
Econômico de Novo Hamburgo 
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ABI NOTÍCIAS

SUSTENTABILIDADE E 
NEGÓCIOS DÃO O TOM NO INSPIRAMAIS

Trazendo a Sustentabilidade para o centro do debate sobre novas práticas de produção da ca-
deia coureiro-calçadista, o Inspiramais aconteceu entre os dias 14 e 15 de janeiro, no Centro de 
Eventos Pro Magno, em São Paulo/SP.

Nesta edição, entre compradores e formadores de opinião oriundos de todas as regiões 
do país, américas e Europa, o Inspiramais recebeu cerca de 8 mil visitantes para conferir de 
perto mais de mil produtos exibidos por 180 empresas, uma produção pautada em referências e 
inspirações singulares. “Hoje, o peso da sustentabilidade, sua relevância para o mercado, criação 
de produto e para os processos das empresas é tão importante quanto a busca pela qualidade, 
que foi tão falada e almejada no século anterior”, fala Ilse Guimarães, superintendente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), 
uma das entidades responsáveis pela realização do Inspiramais.

 Além dos eventos paralelos, que trouxeram o mote de sustentabilidade aplicada à moda, 
o Salão recebeu compradores internacionais de 30 empresas, vindos de países como Argen-
tina, Colômbia, Equador, Índia, México e Peru, ávidos para ter acesso aos materiais para moda 
produzidos no Brasil.  Em 800 reuniões de negócios, com a participação de 60 fabricantes de 
componentes, os compradores fecharam, durante o Salão, negócios em torno de US$ 1,5 milhão. 
Para os próximos seis meses, a estimativa é de mais US$ 7 milhões.

O próximo Inspiramais acontece nos dias 7 e 8 de julho, também no Centro de Eventos 
Pro Magno, em São Paulo/SP. 
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ABI NOTÍCIAS

FIMEC REÚNE CADEIA COUREIRO-CALÇADISTA  
EM MARÇO DE 2020

A 44ª edição da Fimec, que acontece entre os dias 10 e 12 de março, nos pavilhões da Fenac, 
em Novo Hamburgo/RS, promete movimentar o setor calçadista brasileiro e internacional. Da 
produção à logística, a feira apresentará novidades em couros e peles, produtos químicos, 
componentes, máquinas e tecnologia de mais de 500 expositores. 

A feira ainda oferecerá diversas atrações, como a Fábrica Conceito, espaço que mostra 
a produção de calçados em tempo real, com o objetivo de apresentar ao visitante a aplicabi-
lidade dos processos tecnológicos e produtos expostos no evento. Outra atração é o Estúdio 
Fimec, que busca trazer a visão do consumidor aos produtos e matérias-primas apresentados, 
com tendências que proporcionam um direcionamento para as criações dos visitantes.

Fórum 
Em 2020, o Fórum Fimec chega a sua terceira edição com o objetivo de reunir debatedores 
e público em discussões e análises sobre Moda, Tecnologia e Negócios para a indústria cal-
çadista. O diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, destaca a importância em trazer conte-
údo relevante e diferenciado para a cadeia. “Nosso propósito é trazer histórias inspiradoras e 
transformadoras para o público, buscando gerar conhecimento sobre novas oportunidades 
e tecnologias a partir de profissionais renomados em nível nacional e internacional”, afirma. 
A 3ª edição do Fórum Fimec já está confirmada para o segundo dia de feira, 11 de março, 
das 9 às 14 horas.

A 44ª Fimec é uma realização da Fenac e conta com patrocínio da Sicredi Pioneira RS e 
Transduarte. A feira ainda tem apoio da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e das entida-
des Abicalçados, Abiacav, Abqtic, Abqtic, Abrameq, ACI-NH/CB/EV, AICSul, Assintecal, CICB, 
Fiergs, IBTeC e Sebrae/RS.
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SENAI LANÇA PROGRAMA DE 
PROFICIÊNCIA EM SUBSTÂNCIAS RESTRITAS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), por meio do Instituto Senai de 
Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, lançou o Programa de Proficiência em Substâncias 
Restritas, que tem como objetivo a melhoria da competitividade da cadeia de calçados para 
exportação. O programa, que tem apoio da Abicalçados, Assintecal e CICB, tem como propó-
sito promover e comprovar a conformidade dos materiais quanto aos limites de substâncias 
restritas da legislação e normas nacionais e internacionais. O PPSR foi estabelecido de tal 
forma que, ao longo da sua aplicação, produza dados e informações para a qualificação dos 
fornecedores de toda a cadeia produtiva. Também viabiliza o processo de análise dos insu-
mos utilizados pela indústria calçadista com custos reduzidos. O Instituto do Couro e Meio 
Ambiente é capacitado para ensaios das mais diversas amostras de materiais e atestar a sua 
conformidade, além de conhecimento técnico para propor melhorias.

“O programa surgiu para auxiliar as empresas, já que as exigências são cada vez maio-
res dos mercados nacional e internacional de controle de substâncias restritas na comerciali-
zação de produtos”, explica a gerente do Instituto, Darlene Rodrigues. Neste sentido, o PPSR 
leva segurança à indústria na conformidade para seus produtos, utilizando insumos com qua-
lidade atestada.

O PPSR inclui duas rodadas de análises para dez grupos de materiais: Couros, Têx-
teis, Laminados sintéticos, Materiais poliméricos, Materiais celulósicos, Componente metálicos, 
Produtos químicos, Aviamentos, Adornos e Embalagens. Os ensaios serão feitos, em dupli-
cata, em laboratório com Sistema de Gestão da Qualidade ISO/IEC 17.025, acreditado pelo 
Inmetro desde 1987. 

As empresas participantes receberão, além dos relatórios de ensaios individuais, um re-
latório completo de desempenho do setor, com análise estatística e comparação dos resulta-
dos analíticos de cada material com os limites impostos pelo Reach, assim como os nacionais 
(em projeto de norma da ABNT). Além dos problemas diagnosticados, haverá orientação para 
solução dos pontos críticos.

SAIBA MAIS

https://www.senairs.org.br/PP-Substancias-Restritas


16 FEVEREIRO 2020

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade tem sido o discurso atual do mundo da moda. Dentre os seus 
pilares, o ambiental e o social são os que têm maior visibilidade, já que representam 
impactos diretos na vida das pessoas e do planeta. 

O primeiro, ambiental, foi desencadeado pela ameaça do aquecimento global 
e da poluição generalizada que afeta todos os recursos naturais, em especial, a água 
e o ar. Segundo dados da revista The Business Fashion (2018), a indústria da moda 
utiliza 79 bilhões de m3 de água, prevendo-se um aumento de 50% dessa quantia 
até 2030. Pelo lado de resíduos, esse número também é elevado, fazendo que seja 
cada vez maior o volume de descarte, tanto de produtos prontos como em todo o 
processo produtivo, responsável por 8% dos gases poluentes.

Na questão social, mesmo com todos os movimentos de controle, ainda existe 
trabalho infantil, escravo e ilegal.  A transparência e a ética que sempre são atrelados 
a essa vertente, ainda não são comuns nas empresas.  Segundo a mesma revista, das 
150 maiores empresas, somente 37% divulgam essas informações de forma transpa-
rente e sistemática.

Essa é uma realidade mundial, que hoje envolve organismos internacionais 
como a ONU e muitas ONGs que controlam e disseminam as necessidades de melho-
ria e também divulgam os dados, favoráveis ou não.

Ao lado dos dois pilares citados, constantemente fiscalizados por um con-
sumidor cada vez mais consciente, existem mais dois que devem ser levados em 
consideração, que são o econômico e o cultural. 

O econômico compreende a busca contínua de melhorias com relação ao 
aproveitamento de recursos, redução de desperdícios e eficiência produtiva. Assim, 
cada vez mais, deverá oferecer valor ao invés de somente custos. Trata-se aqui da 
sustentabilidade da própria empresa, sendo essencial para que ela continue suas 
atividades e possa se perpetuar. 

O pilar cultural busca preservar as raízes, a história das empresas e suas re-
lações com as comunidades em que estão inseridas. Com ele se busca inspiração 
para a criação de novos produtos, impulsionando o consumo que valoriza o original, 
diferenciando as empresas/produtos que têm um propósito.

Poderíamos listar centenas de iniciativas mundiais, muitas, brasileiras, que 
constantemente estão a melhorar esse ambiente. Mas, acredito que a cadeia courei-
ro-calçadista brasileira pode ser considerada a primeira no mundo a ser inteiramente 
certificada e, com isso, evoluímos para um reconhecimento do consumidor que será 
refletido em suas preferências de compra.  

Hoje temos, a Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro (CSCB), 
elaborada pelo CICB, e o Programa Origem Sustentável, parceria da Assintecal e da 
Abicalçados. Este último, possibilita mais dois elos certificados que são as  empresas 
de componentes e as empresas de calçados. 

Certificar é dar visibilidade ao que somos na nossa essência e permitir que 
o consumidor perceba este valor, comunicando com ética e transparência de seu 
processo produtivo em toda sua cadeia de valor. 

Só temos a ganhar com isso ou, por outro lado, temos outra opção?

SUSTENTABILIDADE COMO 
PROPÓSITO DA CADEIA 
COUREIRO-CALÇADISTA BRASILEIRA

Ilse Maria Biason Guimarães
Superintendente Assintecal
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PRIMEIRA FEIRA INTERNACIONAL DO  
CALENDÁRIO 2020 DEVE RENDER  
US$ 34,4 MILHÕES PARA BRASILEIROS

Tradicionalmente, o calendário de eventos internacionais dos calçadistas inicia com a feira italiana 
Expo Riva Schuh, que acontece na cidade de Riva Del Garda e apresenta as coleções de Outono/
Inverno. Neste ano, a 93ª edição da mostra, que ocorreu entre os dias 11 e 14 de janeiro, deve gerar 
cerca de US$ 34,4 milhões em negócios, somados os realizados in loco e os alinhavados, para as 44 
marcas brasileiras apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados 
mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil).  

Durante os quatro dias do evento, os brasileiros comercializaram 389 mil pares de calçados, 
que geraram US$ 8,6 milhões in loco. A expectativa para os próximos meses é de que as negocia-
ções ultrapassem 1,4 milhão de pares, o equivalente a US$ 25,8 milhões. Considerando os resultados 
efetivados no evento e os alinhavados, houve um crescimento de 18% em relação à edição do mes-
mo período de 2019. “Embora a edição de junho, que lança as coleções de verão, seja a mais forte 
para os calçadistas brasileiros, tivemos resultados positivos. Além de atenderem seus clientes habi-
tuais, os expositores nacionais conseguiram realizar novos importantes contatos, e suas coleções de 
inverno performaram melhor do que em janeiro do ano passado, o que reforça o posicionamento 
do Brasil como um dos principais produtores de calçados do mundo”, destaca a coordenadora de 
Promoção de Imagem da Abicalçados, Alice Rodrigues. No total, foram aproximadamente 566 con-
tatos, sendo 229 deles novos, 24 a mais que no ano passado.

Expectativas alcançadas
De acordo com a gerente de Exportação da Piccadilly, Bruna Kremer, o evento vai muito além dos 
números. “Esta é uma feira muito importante para nossa empresa, pois é o momento de encontrar 
nossos distribuidores e buscar novos contatos. Estamos bastantes satisfeitos, superamos nossas 
expectativas, inclusive”, avalia. A mostra, segundo ela, trouxe novos clientes e contatos em países 
importantes para a Piccadilly, cuja exportação representa 30% do faturamento. “Estamos em mais 
de 100 países, é uma boa representatividade, mas há muito espaço para crescer”, conclui Bruna.
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NÚMEROS DA FEIRA

US$ 8,6 MILHÕES
VALOR GERADO:

389 MIL
PARES VENDIDOS:

+ US$ 25,8 MILHÕES
EXPECTATIVA (PRÓXIMOS MESES):

1,4 MILHÃO DE PARES
EXPECTATIVA (PRÓXIMOS MESES):

US$ 34,4 MILHÕES
TOTAL GERADO PELA PARTICIPAÇÃO (IN LOCO + ALINHAVADOS):

Para a Sapatoterapia não foi diferente. Segundo o analista de Exportação, Gustavo Figuei-
redo, a feira abriu novas oportunidades para a empresa, que tem 60% de seu faturamento prove-
niente das exportações. “Estávamos esperando alguns clientes, trouxemos amostras especiais para 
eles e já recebemos alguns pedidos. Tivemos novos contatos de países nos quais já trabalhamos e, 
no geral, ficamos satisfeitos com os resultados finais da feira”, frisa, completando que muitas das 
negociações iniciadas serão efetivadas nos próximos meses, especialmente durante a Micam, que 
acontece entre os dias 16 e 19 de fevereiro em Milão, na Itália. “A Micam é importante para finalizar 
atendimentos iniciados aqui. Alguns clientes já escolheram modelagem, mas nos procuram em Mi-
lão para fechar quantidade e preço”, explica. 

As expectativas em relação à Expo Riva Schuh foram alcançadas também entre os novos 
expositores. Após anos sem participar de feiras na Europa, a Dakota sai satisfeita de sua primeira 
edição em Riva del Garda. “Por muito tempo, focamos na América Latina, que representa hoje qua-
se o total do faturamento com exportações da Dakota, cerca de 4% do global da empresa. Nossa 
intenção, agora, é a reentrada no mercado europeu, principalmente no leste europeu. Acredito que 
Riva seja a feira ideal para o nosso tipo de produto e objetivo”, pondera o gerente de Exportação da 
empresa, Leandro Feiten. “Tivemos alguns contatos que podem render, mas precisam ser trabalha-
dos ao longo dos próximos meses”, completa ele, afirmando ter sido uma boa estratégia estrear em 
um período mais calmo e poder melhorar as condições até a edição mais movimentada, que ocorre 
entre os dias 13 e 16 de junho.

Participaram 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.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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FEIRA ITALIANA TERÁ 76
MARCAS BRASILEIRAS
A feira italiana Micam, considerada a maior do mundo do setor da moda calçadista, terá 76 
marcas verde-amarelas, que se juntarão a mais de 1,4 mil expositores de 30 países produtores 
de calçados que estarão expondo seus produtos para a temporada Inverno 2020 entre os dias 
16 e 19 de fevereiro, em Milão. A participação é apoiada pelo Brazilian Footwear.

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, que acompanhará a ação, 
ressalta que a expectativa é positiva, visto a valorização do dólar, que deixa o preço brasileiro 
mais competitivo no exterior, e também as perspectivas do acordo comercial entre o Mercosul 
e a União Europeia, assinado em junho de 2019. Com uma visitação superior a 50 mil pessoas, a 
mostra italiana recebe muitos compradores europeus, que segundo Paola, “têm olhado com mais 
atenção para o produto brasileiro”, em função da expectativa de ratificação do acordo comercial. 
Segundo ela, no ano passado os países da União Europeia importaram 21,6 milhões de pares bra-
sileiros, pelos quais foram pagos US$ 162 milhões, altas de 22% em volume e de 8,4% em receita, 
bem acima da média geral (0,9% positiva em volume e 0,9% negativa em receita).

Além da plataforma comercial, cinco marcas brasileiras estarão no desfile da Micam, 
que tem grande visibilidade internacional. Participam do evento, que está marcado para os 
dias 16 e 18, as marcas Schutz, Ramarim, Comfortflex, Suzana Santos e Zatz.

Micam
Conforme Paola, a mostra italiana é a mais rentável no rol de eventos apoiados pelo Brazilian 
Footwear em âmbito internacional. Em fevereiro do ano passado, a mostra gerou US$ 24,37 milhões.

Participam do evento as marcas Jorge Bischoff, Loucos & Santos, Luz da Lua, Capodarte, 
Dumond, Guilhermina, GVD International, Arezzo, Schutz, Ferracini 24h, Pegada, Democrata, 
Ferricelli, Sapatoterapia, Savelli, Opananken Antitensor, Bibi, Diversão, Klin, World Colors, Ortopé, 
Kidy, Pimpolho, Piccadilly, So.Si, Invoice, Andacco, Smidt, Vizzano, Beira Rio Conforto, Moleca, 
Molekinha, Modare Ultraconforto, Molekinho, Actvitta, Madeira Brasil, Verofatto, Cecconello, La 
Femme, Stéphanie Classic, Ramarim, Comfortflex, Capelli Rossi, Tabita, Wirth, Carrano, Suzana 
Santos, Renata Mello, Azillê, Art’s Brasil, Ala, Zatz, Cristófoli, Camminare, Divalesi, Werner, Killana, 
Di Valentini, L’Atelier, Usaflex, Andine, Awana, Petite Jolie, Kildare, Anatomic & Co, Moema, Sollu, 
New Comfort, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago, Boaonda, Cherry e Adrun. 
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CALÇADISTAS PARTICIPAM DE 
CIRCUITO DE FEIRAS 
NOS ESTADOS UNIDOS

De olho no maior mercado para calçados do mundo, a Abicalçados, por meio do programa Brazilian 
Footwear, desembarca nos Estados Unidos em fevereiro. No total, 30 marcas de calçados partici-
pam das feiras FN Platform (Las Vegas), Playtime (Nova Iorque), Sole Commerce (Nova Iorque) e 
Atlanta Shoe Market (Atlanta).

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, avalia que existe um oti-
mismo com a participação, mesmo com o arrefecimento da guerra comercial instalada entre Es-
tados Unidos e China, que favoreceu o calçado brasileiro ao longo de 2019. “Os Estados Unidos 
representam um mercado bastante complexo para o calçado, que deve ser trabalhado de forma 
customizada, de acordo com a estratégia e maturidade de cada marca. A ideia de fazer o circuito 
de feiras, pela primeira vez no âmbito do Brazilian Footwear, é justamente trabalhar as marcas de 
acordo com cada necessidade, pois são mostras que atendem regiões e nichos diferentes”, explica 
Ruísa, ressaltando que o Brasil “voltou ao radar das grandes marcas norte-americanas”.

O circuito inicia com a participação de 23 marcas na FN Platform, feira que teve participa-
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ção do Brazilian Footwear no ano passado e gerou US$ 3,7 milhões. A mostra, que acontece entre 
5 e 7 de fevereiro, em Las Vegas, trabalha com todos os segmentos de produtos, desde os mais 
comerciais até os de maior valor agregado, e atinge principalmente a Costa Oeste dos Estados 
Unidos e América Central. Participam do evento as marcas Ipanema, Zaxy, Rider, Cartago, Carra-
no, Vicenza, Petite Jolie, Ala, Zatz, Pegada, Offline, Suzana Santos, Renata Mello, Sapatoterapia, 
Smidt Shoes e Invoice.

A segunda parada é na Playtime, em Nova Iorque, feira focada no mercado infantil, não so-
mente no segmento calçadista. Nesta participação, o Brazilian Footwear tem a parceria do Texbrasil, 
programa de internacionalização da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção (Abit) e da 
Apex-Brasil. A mostra, que acontece entre 9 e 11 de fevereiro, tem um perfil mais conceitual, de arti-
gos de alto valor agregado. Participam da feira as marcas Tip Toey Joey, Petit Cherie e Mon Sucre.

Também na metrópole norte-americana, o Brazilian Footwear promove a participação das 
marcas Ferri, Guilhermina, Vicenza, Carrano e Paula Torres na Sole Commerce, entre os dias 11 e 13 de 
fevereiro. A mostra tem foco no segmento de calçados femininos de maior valor agregado e acon-
tece simultaneamente à Coterie (vestuário) e à Children’s Club (infantil), a última com participação 
da Klin, também com o apoio do Brazilian Footwear.

Encerrando o circuito de feiras nos Estados Unidos, o Brazilian Footwear apoia a participa-
ção de 15 marcas na Atlanta Shoe Market, de 15 a 17 de fevereiro, em Atlanta, uma mostra regional 
em franco crescimento exclusiva de distribuidores. Participam da mostra as marcas Rider, Cartago, 
Ipanema, Zaxy, Usaflex, Petite Jolie, NMD Brazil, Piccadilly, Offline, Cocco Miami, Klin, World Colors, 
Sapatoterapia, Bottero, Anatomic & Co, So.Sí e Anatomic Gel.

Estados Unidos
Considerado o principal consumidor de calçados do mundo, com consumo per capita de mais de 7 
pares por ano, os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro no exterior. No ano 
passado, os norte-americanos importaram 12 milhões de pares verde-amarelos, que geraram US$ 
197,5 milhões, altas de 10,5% em volume e de 18,4% em receita no comparativo com 2018.  

Para saber mais sobre o primeiro Circuito de Promoção Comercial nos Estados Unidos, es-
cute a edição 6 do Abicast (bit.ly/abicast06), o podcast oficial da indústria calçadista brasileira. No 
programa, as convidadas Ruísa e Bruna Kremer, gerente de exportações da Piccadilly, falam sobre a 
ação, o mercado norte-americano para calçados e muito mais.

CALENDÁRIO

PLAYTIME
NOVA IORQUE
11 A 13 DE FEVEREIRO

FN PLATFORM 
LAS VEGAS
3 A 7 DE FEVEREIRO

ATLANTA SHOE MARKET
ATLANTA
15 A 17 DE FEVEREIRO

SOLE COMMERCE 
NOVA IORQUE
9 A 11 DE FEVEREIRO

http://bit.ly/abicast06
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ANO INICIA COM REVÉS NAS EXPORTAÇÕES

O primeiro mês do ano iniciou com uma queda nos embarques de calçados. Em janeiro, foram expor-
tados 12,55 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 91,5 milhões, quedas de 16,1% em volume 
e de 7,3% em receita em relação ao mesmo mês de 2019. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o número é reflexo das 
instabilidades políticas na América Latina, importante parceira comercial do setor calçadista brasileiro. 
Outro ponto, segundo ele, é o arrefecimento da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, o 
que tem feito com que os importadores norte-americanos, gradualmente, retornem para os fornece-
dores asiáticos. “No final do ano passado foi anunciada uma redução na sobretaxa de 15% para 7,5%, 
além da não entrada em vigor de uma outra lista que passaria a ser sobretaxada”, explica Ferreira, 
ressaltando que os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro no exterior. 

Destinos
Em janeiro, o principal destino do calçado brasileiro foi os Estados Unidos, para onde foram embar-
cados 1,17 milhão de pares, que geraram US$ 19,33 milhões, queda de 30% em volume e incremento 
de 4,7% em receita na relação com igual mês do ano passado. O segundo destino de janeiro foi a 
França, que importou 787,64 mil pares por US$ 6,67 milhões, quedas de 55,7% em volume e de 26,6% 
em receita no comparativo com o mesmo período de 2019. Com uma base de comparação fraca, a 
Argentina foi o terceiro destino do calçado brasileiro em janeiro. No período, os hermanos importaram 
446 mil pares, pelos quais foram pagos US$ 4,77 milhões, incrementos tanto em volume (36%) quanto 
em receita (21%) na relação com janeiro do ano passado. 

Importações
O ano de 2020 iniciou com alta nas importações de calçados. No mês, entraram no Brasil 2,8 milhões 
de pares, pelos quais foram pagos US$ 41,25 milhões, incrementos de 0,2% em volume e de 4,3% 
em receita no comparativo com igual período do ano passado. Já em partes – cabedal, solas, saltos, 
palmilhas etc – a importação foi equivalente a US$ 2,25 milhões, queda de 51,5% em relação a 2019. 

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

JAN 2019: US$ 98,65 milhões JAN 2020: US$ 91,5 milhões VARIAÇÃO:  -7,3%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN 2019: US$ 37,89 milhões 
JAN 2020: US$ 36,66 milhões 

VARIAÇÃO:  -3,3%

JAN 2019: US$ 37,53 milhões 
JAN 2020: US$ 32,36 milhões 

VARIAÇÃO:  -13,8%

JAN 2019: US$ 7,1 milhões 
JAN 2020: US$ 7,8 milhões 

VARIAÇÃO:  9,6%

TOTAL

JAN 2019: US$ 39,55 milhões JAN 2020: US$ 41,25 milhões VARIAÇÃO:  4,3%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN 2019: US$ 22 milhões 
JAN 2020: US$ 24,2  milhões 

VARIAÇÃO:  10%

JAN 2019: US$ 8,44 milhões 
JAN 2020: US$ 6,73 milhões 

VARIAÇÃO:  -20,4%

JAN 2019: US$ 2,97 milhões 
JAN 2020: US$ 5 milhões 

VARIAÇÃO:  69,4%
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PESQUISA DE PRODUÇÃO  
PARA O RELATÓRIO SETORIAL
A Abicalçados deu início à elaboração do Relatório Setorial: Indústria 
de Calçados do Brasil, fonte oficial de dados do setor calçadista brasi-
leiro e internacional, com projeções setoriais para os próximos anos. O 
material, editado de forma independente desde 2016, trabalha dados 
oficiais com uma pesquisa de produção física de calçados, esta rea-
lizada junto às empresas associadas à Abicalçados, que respondem 
por mais de 70% da produção nacional do setor. Para tanto, a entidade 
solicita apoio das empresas na resposta ao questionário. A pesquisa 
está disponível em dois formatos (on-line e em Word). Caso opte por 
utilizar o Word, é preciso baixar no endereço http://bit.ly/37055yM, 
preencher e enviar para inteligência@abicalcados.com.br. Para respon-
der on-line, o endereço é https://pt.surveymonkey.com/r/B68NRQ8. A 
entidade frisa que os dados são confidenciais e não serão divulgados 
individualmente em hipótese alguma. O prazo para respostas é dia 14 

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO  
É A MAIOR DESDE JUNHO DE 2010
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) subiu para 
65,3 pontos neste mês. Com a alta de 1 ponto em relação a de-
zembro de 2019, o indicador está 10,5 pontos acima da média 
histórica e é o maior desde junho de 2010. As informações são 
da pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) no final de janeiro. Os indicadores variam de zero a cem 
pontos. Quando estão acima de 50, mostram que os empresários 
estão confiantes. O ICEI é maior nas grandes empresas, segmen-
to em que subiu para 66,4 pontos neste mês. Nas médias, o ICEI 
é de 64,9 pontos e, nas pequenas, de 63,4 pontos. Esta edição 
do ICEI foi feita entre 6 e 17 de janeiro com 2.458 empresas de 
todo o País. Dessas, 921 são pequenas, 917 são médias e 620 são 
de grande porte.

PRODUÇÃO DE CALÇADOS CRESCEU 1% EM 2019
Após acumular três anos de quedas, a produção de calçados voltou 
a crescer em 2019. Impulsionado pelas exportações, com destaque 
para os Estados Unidos, o setor cresceu 1%, número que, no entan-
to, ficou bem aquém da expectativa do início de 2019, quando a 
perspectiva chegou a ser de uma alta de mais de 3%. Segundo o 
presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, atrasos em 
reformas estruturais fundamentais, como a da Previdência, e a lenta 
recuperação dos níveis de emprego contribuíram para que o núme-
ro não fosse o esperado. Para 2020, porém, o executivo espera um 
crescimento maior, entre 2% e 2,5%, consolidando a recuperação 
iniciada no ano passado. “Diferente de 2019, o crescimento deve 
vir do mercado doméstico, que absorve mais de 85% da produção 
nacional de calçados”, projeta Ferreira. 
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