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A pandemia do novo coronavírus, que se alastrou rapidamente pelo Brasil a partir de março, é 
histórica. Histórica porque estamos enfrentando uma crise sem precedentes, que já fez com que 
as indústrias de calçados perdessem 13% da sua mão de obra, algo em torno de 36 mil postos de 
trabalho. O dano social gerado é reflexo de uma crise econômica grave, impulsionada sobretudo 
pelas restrições ao comércio físico no Brasil, mercado que absorve mais de 85% das nossas ven-
das. Simplesmente não temos o que produzir porque não temos novos pedidos. Neste cenário, 
a Abicalçados projeta uma queda de até 30% na produção de calçados, o que fará com que 
retornemos aos patamares de 16 anos atrás. Não é pouca coisa.

Por outro lado, toda a crise deixa aprendizados, e com esta não será diferente. A regra é 
que precisamos ser menos dependentes das vendas físicas. Se já existia uma tendência de digi-
talização da economia, ela foi turbinada no momento atual, de restrições às relações comerciais 
físicas em função da pandemia do novo coronavírus. Neste contexto, a Abicalçados, enquanto 
representante do setor calçadista nacional, vem estimulando as empresas a apostarem na digi-
talização dos seus negócios.

No dia 15 de junho, lançaremos uma plataforma digital (leia matéria na página 8). Nela, 
calçadistas e lojistas de todo o Brasil encontrarão um local seguro e bastante completo no que 
diz respeito às informações para iniciar suas negociações. Na plataforma, que já parte com 
mais de 100 empresas do setor cadastradas, dos mais diferentes segmentos de atuação, serão 
dispostos perfis de marcas de calçados, que poderão ser buscadas por filtros, otimizando os 
resultados e proporcionando ganho de tempo para o usuário (varejista de calçados). A platafor-
ma é uma versão tropicalizada do nosso BrazilianFootwear.com, que já auxilia as negociações 
no âmbito internacional. 

Não podemos prever o futuro, mas sabemos que o mundo não será o mesmo pós-pande-
mia. E, se o mundo mudar, precisamos mudar também, sob risco de desaparecimento da nossa 
atividade econômica. Que não percamos o bonde da história! 

PALAVRA DO PRESIDENTE

MUNDO PÓS-PANDEMIA 
Haroldo Ferreira
Presidente-executivo da Abicalçados

CONHEÇA A ABICALÇADOS

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Caetano Bianco Neto

Conselheiros: Analdo S. Moraes, Astor R. Ranft, Caio Borges, Carlos A. Mestriner, Claudio Chies, Darcio Klaus (Cisso), 
Jorge Bischoff, Junior César Silva, Marco L. Müller, 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: Edson Morais Garcez e Heitor Klein. 

http://www.abicalcados.com.br


3

JUNHO 2020

SUMÁRIO

EDIÇÃO
Alice Rodrigues (Mtb. 12.832)
Diego Rosinha (Mtb. 13.096)

TEXTOS
Diego Rosinha (Mtb. 13.096)

FOTOS
Equipe Abicalçados e 
Divulgação

PRODUÇÃO GRÁFICA 
Gabriel Dias

CONTATO
Rua Júlio de Castilhos, 561
Novo Hamburgo/RS 
Cep: 93510-130
Fone: 51 3594-7011 
imprensa@abicalcados.com.br
www.abicalcados.com.br

REDES SOCIAIS
      abicalcados
      abicalcadosoficial
      abicalcados
      company/abicalcados
      abicast

Informativo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados

Junho 2020 Nº 341 - Ano 30

6 ABICALÇADOS LANÇA 
RELATÓRIO SETORIAL COM 
DADOS DA INDÚSTRIA

ESPECIAL

4 MESMO NA CRISE, NÃO 
FALTA SOLIDARIEDADE

ABI NA MÍDIA

18 MICAM MILANO ABRE 
INSCRIÇÕES PARA EXPOSITORES

BRAZILIAN FOOTWEAR

17 CALÇADOS PRODUZIDOS NA FÁBRICA 
CONCEITO DA FIMEC FORAM DOADOS

ABI NOTÍCIAS

19 EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
RECUARAM 66% EM MAIO

BALANÇA COMERCIAL

8 ABICALÇADOS PREPARA 
PLATAFORMA 100% DIGITAL

ABI NOTÍCIAS

20CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO 
INDUSTRIAL COMEÇA A DAR 
SINAIS POSITIVOS EM JUNHO

NOTAS RÁPIDAS

9 INDÚSTRIA CALÇADISTA ATINGE A 
MARCA DE 35 MIL DEMISSÕES 
DURANTE A PANDEMIA

ABI NOTÍCIAS

11 FOLHA DE PAGAMENTOS 
EM PAUTA

INFORME JURÍDICO

10 DESONERAÇÃO ATRAVÉS 
DA MP 936 VAI PARA O SENADO

ABI NOTÍCIAS

14 NÃO TEMOS 
TEMPO A PERDER!

INOVA-AÇÃO

15 PRÓXIMO SICC 
ACONTECE EM 2021

ABI NOTÍCIAS

16 CHEGOU O TEMPO 
DA NATUREZA 

SUSTENTABILIDADE

12 PRODUÇÃO DE CALÇADOS DEVE 
CAIR ATÉ 30% EM 2020

ABI NOTÍCIAS

http://www.facebook.com/Abicalcados
https://www.linkedin.com/company/abicalcados
https://www.instagram.com/abicalcadosoficial/
http://www.youtube.com/user/AbicalcadosTV
https://open.spotify.com/show/70gvA1kI7J3ZakmNVj4Yj0?si=KFz2rgjXS5O8Z-ajV3AA5Q


4

JUNHO 2020

ABI NA MÍDIA

Duramente atingido pelo avanço da pandemia do 
novo coronavírus no País e no mundo, com seus 
impactos econômicos e sociais, o setor calçadista 
brasileiro vem direcionando suas forças para a res-
ponsabilidade social neste momento difícil. Desde o 
início da paralisação causada pela Covid-19 no Bra-
sil, o movimento #passosdobem já mapeou ações 
de mais de 30 empresas, que somaram doações 
de mais de 840 mil máscaras de proteção, 250 mil 
toucas, 250 mil jalecos e aventais, 35 mil pares de 
calçados, milhares de litros de álcool em gel, vestuá-
rios diversos e doações em dinheiro com reversão de 
percentuais de vendas para entidades beneficentes 
e famílias carentes. O presidente-executivo da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abical-
çados), Haroldo Ferreira, destaca que o momento é 
de trabalhar em prol da sociedade.

MESMO NA CRISE, NÃO FALTA SOLIDARIEDADE
05 DE MAIO DE 2020
JORNAL NH | BOM EXEMPLO | P. 11 

Com a pandemia do novo coronavírus, a indústria 
atingiu o maior nível de ociosidade desde 2001, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Economia da FGV 
(Ibre-FGV). Em abril, as operações utilizaram pou-
co mais da metade (57,5%) da capacidade total. 
Diante da queda de emprego e renda, a pesqui-
sadora avalia que as perspectivas para a indústria 
não são favoráveis nos próximos meses. No setor 
de calçados, nas duas primeiras semanas de abril 
foram fechados 26.500 postos de trabalho. A ex-
pectativa é que o cenário se prolongue até julho, 
mantendo a ociosidade na casa dos 70%. —Cerca 
de 60% das fábricas ainda estão completamen-
te paralisadas. As empresas que retornaram têm 
pedidos para somente uma semana de operação 
—afirma Haroldo Ferreira, presidente executivo da 
Abicalçados, que reúne as companhias do setor. 
— Não há demanda no mercado interno nem no 
internacional.

O setor calçadista informou nesta terça-feira (5) 
que 73% das indústrias do segmento já retorna-
ram às atividades após a paralisação por conta 
do isolamento social. A informação é da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), que revisou a projeção de produção 
para 2020. Segundo a associação, a produção 
deve cair até 29% ao longo do ano — em janeiro, 
a previsão era de um crescimento de 2,5%. No dia 
24 de abril, a Abicalçados havia informado que 
a produção de calçados no Brasil deverá cair ao 
menos 49% no segundo trimestre, em compara-
ção com igual período de 2019.

INDÚSTRIA TEM MAIOR NÍVEL DE OCIOSIDADE DESDE 2001

NO SETOR CALÇADISTA, 73% DAS INDÚSTRIAS JÁ RETOMARAM AS ATIVIDADES

05 DE MAIO DE 2020 
O GLOBO | ECONOMIA | P. 19 

05 DE MAIO DE 2020 
VALOR ECONÔMICO | GERAL
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ABI NA MÍDIA

Uma cambalhota negativa nos números. Esse foi o 
movimento sentido no planejamento da indústria 
brasileira de calçados nos primeiros meses deste 
ano e que se repete em muitos segmentos indus-
triais do País. O setor calçadista chegou a iniciar 
2020 com sinais positivos que, inclusive, motivaram 
a projeção de crescimento entre 2% e 2,5%. Entre-
tanto, já no segundo mês do ano, o avanço do novo 
coronavírus (Covid-19), ainda com epicentro na Chi-
na, levou a Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) a fazer a primeira revisão 
dos números, que mantinha um incremento, mas 
entre 1,7% e 2,2%. Estimativa que foi analisada no-
vamente em função dos impactos provocados pela, 
agora, pandemia da Covid-19.

INDÚSTRIA CALÇADISTA VAI A BRASÍLIA EM BUSCA DE APOIO
27 DE MAIO DE 2020 
EXCLUSIVO GERAL  |  P. 8 

[...] Os calçadistas, por exemplo, demitiram 34,1 mil 
pessoas desde o fim de março, por conta da pande-
mia, de acordo com a associação das empresas do 
setor, a Abicalçados. Segundo levantamento, 70% das 
fabricantes em todo o País já demitiram em algum 
momento desde o início da quarentena. Os fabrican-
tes já perderam 13% dos postos de trabalho que ti-
nham até o fim de 2019. Para este ano, a estimativa é 
de perda de 57 mil postos, se a crise mantiver o ritmo 
atual. “A previsão é de queda de até 30% na produção 
de calçados. Isso quer dizer que mais de 260 milhões 
de calçados não serão produzidos no País este ano. 
Voltaremos ao patamar de 16 anos atrás”, diz o presi-
dente executivo da entidade, Haroldo Ferreira.

LEVANTAMENTO REALIZADO PELO SETOR APONTA PARA UM CORTE DE PELO 
MENOS 1 MILHÃO DE TRABALHADORES ENTRE MARÇO E MEADOS DE MAIO

28 DE MAIO DE 2020 
O ESTADO DE S. PAULO ECONOMIA & NEGÓCIOS | P. 3
 

%HermesFileInfo:B-3:20200528:
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Na crise, bares e 
restaurantes são os 
que mais demitem
Levantamento realizado pelo setor aponta para um corte de pelo 
menos 1 milhão de trabalhadores entre março e meados de maio

Renato Jakitas
Douglas Gavras

Aos 44 anos, Anderson Gon-
zalez está desempregado pe-
la  primeira  vez.  No  começo  
de maio, foi demitido do res-
taurante onde trabalhava co-
mo chef e gerente de cozinha 
há  oito  anos.  Saiu  numa  se-
gunda  onda  de  demissões.  
“Estávamos  operando  com  
sistema  de  delivery,  o  que  
manteve  o  estabelecimento  
aberto, mas com faturamen-
to muito baixo. O dono disse 
que iria  me mandar  embora  
enquanto tinha dinheiro pa-
ra pagar o que me devia”, diz 
ele, que está em casa e acredi-
ta que procurar emprego, por 
agora,  vai  ser uma  perda  de  
tempo. “Enquanto essa crise 
não passar, eu não acho que 
vai adiantar tentar uma reco-
locação.”

Os dados de desemprego di-
vulgados  ontem  pelo  governo  
mostram que a maior perda de 
vagas  com  carteira  assinada  
após a chegada da covid-19 está 
nos setores de comércio e servi-
ços. E, dentro destes, certamen-
te o de bares e  restaurantes  é  
um dos mais atingidos. Embora 
os  dados  oficiais,  pelo  menos  
por enquanto, não mostrem is-
so, uma pesquisa da Associação 
Brasileira de Bares e Restauran-
te (Abrasel) indica que 1 milhão 
de trabalhadores formais do se-

tor  ficaram  sem  emprego  de  
março até a primeira quinzena 
de maio.

Segundo  Paulo  Solmucci,  
que preside a instituição, esse 
número corresponde a 30% dos 
3 milhões de empregados dire-
tos nos estabelecimentos pelo 
País: “A MP que reduziu jorna-
das e salários ajudou a segurar a 
quebradeira.  Mas os  empresá-
rios não conseguiram dinheiro 
nos  bancos,  não  conseguiram  
crédito. Nossos levantamentos 
indicam que 80% dos empresá-
rios buscaram crédito nos ban-
cos. Mas, destes, 81% tiveram o 
empréstimo negado.”

Os  impactos,  evidentemen-
te, não param aí. Viviane Seda, 
coordenadora de Sondagens do 
Instituto Brasileiro  de Econo-
mia, da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV), avalia que o au-
mento das demissões vai ser ine-
vitável, apesar das medidas de 
redução de jornadas e salários. 
“No segmentos de bares e res-
taurantes, por exemplo, há uma 

limitação  no  número  de  pes-
soas necessárias enquanto os es-
tabelecimentos só puderem fa-
zer delivery. Naturalmente, vai 
haver redução na mão de obra.”

Pesquisa feita pelo Ibre apon-
tou outros setores fortemente 
afetados pelo coronavírus, com 
grande  número  de  demissões  
até  a  metade  de  maio.  Entre  
eles, estão a indústria calçadis-
ta e as construtoras de edifícios 
comerciais.

Calçados.  Os  calçadistas,  por  
exemplo,  demitiram  34,1  mil  
pessoas desde o fim de março, 
por conta da pandemia, de acor-
do com a associação das empre-
sas do setor, a Abicalçados. Se-
gundo levantamento, 70% das 
fabricantes em todo o País já de-
mitiram  em  algum  momento  
desde o início da quarentena.

Os  fabricantes  já  perderam  
13% dos postos de trabalho que 
tinham até o fim de 2019. Para 
este ano, a estimativa é de perda 
de 57 mil postos, se a crise man-
tiver o ritmo atual. “A previsão 
é de queda de até 30% na produ-
ção de calçados. Isso quer dizer 
que mais de 260 milhões de cal-
çados não serão produzidos no 
País este ano. Voltaremos ao pa-
tamar de 16 anos atrás”,  diz o 
presidente executivo da entida-
de, Haroldo Ferreira.

Ferreira também aponta que 
as  medidas  de  crédito  para as  
empresas anunciadas pelo go-

verno  não  estão  chegando  na  
ponta, o que dificulta a situação 
dos  empreendimentos.  “Os  
bancos  fazem  muitas  exigên-
cias quanto a garantias, a aver-
são a risco para garantir os em-
préstimos. Estaríamos demitin-
do menos, se esse crédito esti-
vesse chegando.” 

No caso da construção civil, 
segundo os dados do Caged, o 
cadastro geral de empregados e 
desempregados,  foram  66  mil  
vagas fechadas só em abril. “Co-

mo  muitos  outros  países  do  
mundo, entendemos que o Bra-
sil também adotará políticas de 
estímulo ao emprego e ao aque-
cimento da economia via inves-
timento.  Neste  caso,  com  a  
construção civil sendo metade 
do  investimento,  certamente  
deverá ter tratamento diferen-
ciado”,  avalia  o  presidente  da  
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (Cbic), José Car-
los Martins.

Viviane Seda, da FGV, lembra 

que  é  preciso  levar  em  conta  
que os diferentes segmentos da 
economia não vão se recuperar 
ao mesmo tempo. Segundo le-
vantamento do Ibre, em alguns 
segmentos de bens de maior va-
lor e que são mais fortemente 
afetados pela queda na renda,  
como as atividades imobiliárias 
e o de vendas de móveis e eletro-
domésticos,  a  expectativa  da  
maioria das empresas é que as 
atividades só voltem ao normal 
a partir de 2021.

Lorenna Rodrigues / BRASÍLIA

O Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) deve-
rá firmar hoje acordo para per-
mitir que empresas concorren-
tes no setor de bebidas e alimen-
tos atuem  de  forma  conjunta,  
na tentativa de combater efei-

tos da pandemia do novo coro-
navírus.

Segundo o Estadão/Broadcast 
apurou, será analisada pelo tri-
bunal do órgão a assinatura de 
um  memorando  de  entendi-
mento entre grandes indústrias 
de  produtos  como  refrigeran-
tes, bebidas alcoólicas e alimen-
tos em geral.

A ideia, de acordo com fon-
tes, é que as empresas possam 
atuar conjuntamente para aju-
dar pequenos e médios varejis-
tas, que são os maiores respon-
sáveis por fazer seus produtos 
chegarem aos consumidores.

Uma das ações previstas é o 
fornecimento  de  equipamen-
tos de proteção aos varejistas, 
como álcool em gel e máscaras, 
para que possam reabrir as por-
tas,  em  um  momento  em  que 
muitos Estados estão flexibili-
zando as regras de isolamento 
social.

O  Cade  convocou  uma ses-
são extraordinária para analisar 
a proposta dada a urgência dos 
impactos  da  pandemia  no  se-
tor. A proposta partiu das em-
presas e foi submetida ao Cade 
porque  os  industriais  temiam  
que essa atuação conjunta pu-

desse ser vista como uma asso-
ciação irregular pelo órgão.

Como  mostrou  o  Estadão  
em abril, acordos entre empre-
sas concorrentes, que em situa-
ção normal podem ser conside-
rados  infrações  econômicas  
porque, em tese,  são prejudi-
ciais  aos  clientes,  são  tolera-
dos e até incentivados pelo go-
verno em momentos de crise, 
como a atual pandemia do co-
ronavírus. 

Na época, o presidente do Ca-
de, Alexandre Barreto, disse ao 
Estadão/Broadcast  que  o órgão  
está  vigilante  para  combater  

eventuais abusos. 
Há  exemplos  práticos  de  

companhias  que  deixaram  a  
competição de lado para garan-
tir a oferta de serviços. É o caso 
da  “malha  essencial”  de  voos  

ofertada pelas companhias aé-
reas. Em vez de concorrerem en-
tre si em um momento de bai-
xíssima  demanda,  Gol,  Azul  e  
Latam  entraram  em  acordo  
com a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) para combina-
rem as frequências semanais de 
viagens para as principais cida-
des do País.

Da  mesma  forma,  os  cinco  
maiores bancos do País fizeram 
um anúncio conjunto de adia-
mento de pagamento de parce-
las de empréstimos em um mo-
vimento alinhado com o gover-
no.  Claro,  Nextel,  Sercomtel,  
Oi, TIM, Vivo e Algar Telecom 
se uniram em uma ação coorde-
nada para garantir o atendimen-
to da população. 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

l Estratégia
A proposta do acordo partiu das 
empresas e foi submetida ao Ca-
de porque os industriais temiam 
que essa atuação conjunta pudes-
se ser vista como uma associa-
ção irregular pelo órgão de defe-
sa da concorrência.

l Sem crédito 

TCU libera contratação de militares da reserva e servidores aposentados para o INSS. Pág. B4}

A REC LOG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS S.A., inscrita  
no CNPJ 21.807.636/0001-10, torna público que recebeu 
da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) da 
Prefeitura do Município de São Paulo, a Licença Ambiental 
de Instalação, LAI nº 01/CLA-SVMA/2020, emitida em 
06/05/2020 com validade de 2 anos, para a construção 
de Edificação Nova, Centro Logístico Syslog São Paulo, 
localizado na Via Anhanguera, Km 26, Distrito Anhanguera, 
Subprefeitura de Perus, INCRA 638.358.008.230-9 - 
Processo Administrativo SEI 6027.2020/0002198-1.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Encontra-se aberta, na Secretaria de Governo, a Concorrência nº 02/2020, para venda dos imóveis: Item 1
- Venda conjunta dos imóveis remanescentes localizados na Rua Antonio Cláudio da Silva, quadra 15 (antiga
quadra 13, bairro Capuava no Município de Mauá-SP: a) Lote 912 (antigo lote 13): consistente em área total de
terreno 245,00m² e remanescente de 140,67m², conforme constante doAnexo I, Matrícula nº 38.526 do Ocial de
Registro de Imóveis de Mauá/SP; b) Lote 913 (antigo lote 14): consistente em área total de terreno de 245,00m²
e remanescente de 156,85m², conforme constante do Anexo I, Matrícula nº 38.526 do Ocial de Registro de
Imóveis de Mauá/SP. Item 2 - Venda do imóvel consistente em área total de terreno de 73,13m², localizado na
avenida Cupecê, nº 3243/3249, Jardim Prudência, no município de São Paulo-SP, objeto de Matrícula 279.693,
do 11º Ocial do Registro de Imóveis da Comarca da Capital. A realização da sessão pública será no dia
30/06/2020, às 10 horas, no Palácio dos Bandeirantes, sito à Avenida Morumbi, nº 4.500, São Paulo - Capital,
ocasião que deverá ser apresentado os ENVELOPES Nº 1 - CAUÇÃO e os ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA E
DOCUMENTAÇÃO para cada item.O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Centro de
Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, situado na Avenida Morumbi, nº 4.500, sala 15 - térreo, das 9h às
17h, ou por intermédio dos endereços eletrônicos www.imoveis.sp.gov.br e www.imprensaocial.com.br opção
“Negócios Públicos”. Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por intermédio do correio eletrônico
celicitacao@sp.gov.br ou imoveis@sp.gov.br

Clínica Médica de Nefrologia de Alphaville Ltda.
CNPJ/ME nº 29.618.614/0001-13

Convocação para Reunião de Sócios
Clínica Médica de Nefrologia de Alphaville Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida 
Copacabana, nº 112, 1º andar, Dezoito do Forte, CEP 06472-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.618.614/0001-13 e com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.230.907.511 (“Sociedade” ou “Fênix Alphaville”), neste ato
devidamente representada em conformidade com seu Contrato Social, vem, por meio da presente, atendendo ao estabelecido, dentre outras disposições, 
no artigo 1072 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil Brasileiro”), aos artigos 7º, 8º e 9º da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 
(“MP nº 931/2020”) e de acordo com as disposições específicas da Instrução Normativa nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN nº 79/2020”), do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração (“DREI”), convocar V.Sas. para a Reunião de Sócios da Sociedade, que ocorrerá no dia 01.06.2020, na
sede da Sociedade e por via eletrônica, sendo que, neste último caso, a respectiva sala virtual poderá ser acessada pelo seguinte link1: 1 Entrar na 
reunião Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88155261652?pwd=amRUQnpsZnR0RUl5ZVRLeE1waEplZz09; ID da reunião: 881 5526 1652; Senha: 603651.
Discar pelo seu local: +1 669 900 6833 Estados Unidos da América (San José), +1 929 205 6099 Estados Unidos da América (Nova York),. Localizar seu número 
local: https://us02web.zoom.us/u/kriDLG6zn. https://us02web.zoom.us/j/88155261652?pwd=amRUQnpsZnR0RUl5ZVRLeE1waEplZz09, às14:00 horas,
em Primeira Convocação, e às 15:00 horas, em Segunda Convocação, para deliberar acerca: (i) da integralização do Capital Social da Sociedade; e (ii) da 
destituição do sócio administrador da Sociedade, Sr. Antonio Luiz Junqueira de Almeida, brasileiro, convivendo em união estável, médico, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 3.385.622 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.917.608-97 e no CRM/SP sob o nº 18.018, residente e domiciliado na Rua
Professor Carlos de Carvalho, nº 54, apartamento 141, Itaim Bibi, CEP 04531-080, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Antonio Junqueira”). Sendo 
o que competia para o momento. São Paulo, 23 de maio de 2020. Clínica Médica de Nefrologia de Alphaville Ltda.: Whelington Figueiredo Rocha - 
Administrador; Maurício Celso de Carvalho - Administrador.

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

“A MP que reduziu 
jornadas e salários ajudou 
a segurar a quebradeira. 
Mas os empresários não 
conseguiram 
crédito nos bancos.”
Paulo Solmucci
PRESIDENTE DA ABRASEL

Desligado. Anderson Gonzalez perdeu emprego de chef e gerente de cozinha este mês

PREGÃO ELETRÔNICO GTI 013/2020
JULGAMENTOS DA COMISSÃO

A Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev, leva ao conhecimento dos interessados que 
após julgamento dos documentos de habilitação, documentos técnicos, e a proposta comercial deliberou 
pela HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da empresa: 

BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME, referente à prestação de serviços para 
desenvolvimento, customização, implantação, treinamento e suporte do novo Portal Corporativo e 
demais portais da SABESPREV, utilizando o Gerenciador de Conteúdo – CMS Drupal.

O inteiro teor dos documentos estará à disposição dos interessados para vistas, mediante agendamento 
pelo telefone 0**11 3145-4634/4619.

O prazo para apresentação de recursos administrativos será de 05 (cinco) dias de 28/05 a 04/06/2020, 
das 09h às 17h, protocolar documento na Alameda Santos, 1827 – 14º andar – São Paulo – SP, com 
Sr. Daniel ou Sra. Suelen.

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone.

São Paulo, 28 de maio de 2020.

Cade deve liberar ação conjunta de concorrentes 
Acordo pode permitir 
que empresas do setor 
de bebidas e alimentos 
se juntem contra os 
efeitos da pandemia 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO
E DO MOBILIÁRIO DE JAÚ, COM BASE TERRITORIAL NAS CIDADES DE JAÚ,

BOCAINA, DOIS CÓRREGOS E ITAPUÍ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
e do Mobiliário de Jaú, com sede na Rua Amaral Gurgel, 134, Centro, Município de Jaú, Estado de
São Paulo, CNPJ Nº 50.757.608/0001-33, Sr. Adilson Dallano, CONVOCA todos os trabalhadores
de SERRARIAS E CARPINTARIAS para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a se
realizar no dia 03 do mês de junho do ano de 2020, as 17:00 horas, no Município de Jaú para
deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: 1 - Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 2 -
Leitura, discussão e aprovação do rol de reivindicações dos trabalhadores, para renovação da
norma coletiva de trabalho da categoria com vigência a partir de 01 de junho de 2020; 3 - Conces-
são de poderes à diretoria da Federação dar início ao processo de negociação, podendo firmar
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, podendo ainda, se necessário, instaurar Dissídio
Coletivo (econômico/greve); 4 - Leitura, discussão e aprovação da proposta de desconto de contri-
buição de todos os integrantes da categoria para receita orçamentária da entidade, garantido o
direito de oposição nos dez primeiros dias úteis do mês de junho; 5 - Decidir pela manutenção da
Assembleia em caráter permanente até o final da negociação, mediante convocação por boletins.
Se na hora aprazada não houver "quórum", a Assembleia realizar-se-á em segunda convocação
uma hora após a cada convocação, no mesmo dia e local, com os trabalhadores presentes, cujas
deliberações, constantes da ordem do dia, terão plena validade para todos os integrantes da
categoria. Jaú, 28 de maio de 2020.

Adilson Dallano - Presidente - Sind. Trab. Ind. Constr. Mobiliário de Jaú/SP
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Objeto: “Registro de Preços para fornecimento de grupo gerador, tipo cabinado, para atender as 
demandas das unidades de saúde ligadas à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES/MA que 
estão atuando no enfrentamento ao COVID-19, de acordo com as especificações constantes no Termo de 
Referência e Edital; Abertura: 05/06/2020 às 10h (Horário de Brasília) Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 26 de maio de 2020
ANA NÍSIA VÉRAS CUTRIM FERREIRA LIMA

Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2020
PROCESSO Nº. 69458/2020/SES

Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na locação 
de central de ar medicinal por compressores, com seus respectivos cilindros de backup, em 
conformidade com a Resolução RDC n° 50 de 21.02.2002, da ANVISA, ABNT – NBR 12.188/2012, 
NBR 13.587/98 e demais normas, para atendimento do Hospital de Lago da Pedra e Hospital de 
Santa Luzia do Paruá, e demais unidades hospitalares que venham a ser inauguradas, de acordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência. Abertura: 04/06/2020 às 09h (Horário de 
Brasília) Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial Permanente 
de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820 São 
Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 26 de maio de 2020.
GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES

Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2020
PROCESSO Nº. 69492/2020/SES

A partir de hoje, os Estados Unidos irão barrar bra-
sileiros e estrangeiros com passagem recente pelo 
Brasil, com o objetivo de reduzir o potencial de trans-
missão do coronavírus. A restrição mexe na rotina 
de uma série de pessoas no RS. A medida era sina-
lizada há algumas semanas pelos norte- americanos, 
mas a confirmação ocorreu na noite de domingo e 
determinava que o bloqueio aconteceria a partir de 
quinta-feira. A coordenadora de promoção comercial 
da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Letícia Masselli, explica que, até o mo-
mento, as empresas que confirmaram presença no 
evento já possuem representantes nos Estados Uni-
dos. A tendência é de que a participação fique abaixo 
de anos anteriores.

IMPACTOS NO RS DA RESTRIÇÃO DE VIAGENS AOS ESTADOS UNIDOS
26 DE MAIO DE 2020 
ZERO HORA | NOTÍCIAS |  P. 17 
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ABICALÇADOS LANÇA 
RELATÓRIO SETORIAL 
COM DADOS DA INDÚSTRIA
A Abicalçados lançou, no início de junho, o já tradicional Relatório Setorial da Indústria de Calçados 
do Brasil. Com dados completos e detalhados do setor calçadista nacional e internacional, a publi-
cação é desenvolvida pela entidade desde 2016. O patrocínio desta edição é da Caimi & Liaison.

A coordenadora da unidade de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, ex-
plica que a publicação tem o objetivo de auxiliar o setor na tomada de decisões, pois além de um 
compilado de dados nacionais e internacionais acerca da atividade, traz projeções e análises para 
curto e médio prazos. “O ano de 2020 está sendo atípico para o setor calçadista. Com a pande-
mia do novo coronavírus, saímos de uma projeção de crescimento, no início do ano, para uma de 
queda brusca, de até 30% na produção de calçados”, explica.

Além das projeções para 2020, que apontam para queda no consumo doméstico de calça-
dos na faixa de 29% e de até 30% nas exportações, o Relatório traz dados de 2019 e comparativos 
com os anos anteriores. Confirmando o Brasil como 4º maior produtor mundial do setor, com 908 
milhões de pares de calçados produzidos em 2019 (incremento de 0,4% ante 2018), o Relatório 
aponta uma perda no mercado internacional, especialmente frente aos concorrentes asiáticos. 
Em 2019, foram embarcados ao exterior 115 milhões de pares, que geraram US$ 972 milhões, 
incremento de 1,5% em pares e queda de 0,4% em dólares na relação com 2018. “A estabilidade 
ante 2018 só ocorreu em função do incremento dos embarques para os Estados Unidos (11% em 
pares), externalidade positiva da Guerra Comercial instalada entre aquele país e a China e que fez 
com que os importadores norte-americanos buscassem fornecedores alternativos ao país asiático 
como forma de fugir das altas tarifas. Ainda assim, a participação brasileira no mercado é baixa, 
inferior a 1% do total importado pelos Estados Unidos”, explica Priscila, ressaltando que o Brasil 
perdeu mercados importantes, especialmente na América do Sul, ao longo do ano passado. Já 
com a queda nas exportações projetada para 2020, o Brasil deve voltar aos patamares do início 
da década de 1980, com cerca de 80 milhões de pares exportados.
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ESPECIAL

O ano de 2019 também marcou uma redução no nível de emprego. Conforme dados do Re-
latório, ao longo do de 2019 foram perdidos 3,7 mil postos, fechando o ano passado com 269,4 mil 
postos de trabalho diretos na atividade. “Para 2020, em função da queda expressiva na produção, 
o setor deve ter outro revés importante, perdendo até 57 mil postos e fechando o ano com pouco 
mais de 210 mil postos”, projeta Priscila.

Metodologia
O Relatório Setorial da Indústria de Calçado do Brasil possui periodicidade anual, sendo que os 
dados apresentados foram coletados de fontes oficiais ou estimados com base nelas, em cruza-
mento com informações obtidas por meio da “Pesquisa de Produção – Abicalçados”, realizada 
com uma amostragem de empresas que respondem por 70% da produção total do setor.

Além dos dados detalhados em mais de 50 páginas, o Relatório traz uma lista de oportuni-
dades de mercado, índices de competitividade dos principais concorrentes do Brasil no mercado 
internacional e uma análise do doutor em Economia Marcos Lélis, especialista na cadeia courei-
ro-calçadista.

BAIXE, GRATUITAMENTE, O RELATÓRIO CLICANDO AQUI 

ALGUNS DADOS APRESENTADOS:

PRODUÇÃO DE 
CALÇADOS NO BRASIL:
908 milhões de pares (+0,4% ante 2018)

CONSUMO APARENTE
(DOMÉSTICO):
821 milhões de pares (+0,4% ante 2018)

EXPORTAÇÕES:
115 milhões de pares 
(+1,5% ante 2018)

EMPREGOS 
DIRETOS:
269,4 mil postos (-1,3% ante 2018)

EMPRESAS NO 
SETOR (2018):
6,1 mil (-7,2% ante 2017)

http://abicalcados.com.br/publicacoes/relatorio-setorial
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ABI NOTÍCIAS

Com o objetivo de conectar associados da Abicalçados com compradores do Brasil, a entidade  
lança, no próximo dia 15 de junho, uma plataforma 100% digital, pensada e desenvolvida para 
diminuir a distância do setor calçadista a um clique. A iniciativa terá perfis atualizados de marcas 
de calçados, que poderão ser consultados pelos lojistas de todo o Brasil.

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Masselli, explica que a 
plataforma será uma aliada na prospecção de contatos e negócios, apresentando informações 
sobre potenciais parceiros comerciais. O site permitirá buscas de produtos por meio de filtros 
específicos, como tipo de produto, faixa de preço, segmento etc. Exclusiva e gratuita para asso-
ciados da Abicalçados, a plataforma será aberta a lojistas do Brasil inteiro e inicia suas ativida-
des com mais de 100 marcas de calçados cadastradas, dos mais diversos segmentos e nichos 
de atuação.

ABICALÇADOS PREPARA 
PLATAFORMA 100% DIGITAL
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Com a abertura gradual do comércio físico em grandes centros econômicos, o número de demissões 
do setor calçadista estabilizou na primeira semana de junho, quando foram perdidos 800 postos em 
todo o Brasil (a média semanal de cada balanço, divulgado desde o final de março pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados - Abicalçados - , era de cerca de três mil demissões). Com isso, 
o setor somou a perda de 35,9 mil postos, número que é puxado pelos estados do Rio Grande do Sul 
(10,71 mil), São Paulo (10,68 mil), Minas Gerais (5,48 mil), Bahia (4,82 mil) e Ceará (1,62 mil). 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a perspectiva de 
abertura gradual do varejo físico, que responde por mais de 85% das vendas do setor calçadista 
brasileiro, influenciou o mais recente balanço. “Não é um número para se comemorar, já é uma 
tragédia a perda de um único posto. Porém, estamos um pouco mais aliviados pelo fato de essa 
onda de demissões estar perdendo força”, avalia o dirigente, ressaltando que, no entanto, ainda 
não existe perspectivas de uma retomada mais forte da atividade antes do último trimestre. “O 
varejo, que inicia suas atividades aos poucos, ainda tem muito produto estocado, então a recu-
peração mais substancial não virá do dia para a noite”, acrescenta. Ferreira destaca que, hoje, a 
indústria de calçados trabalha com pouco mais de 36% da sua capacidade, o que irá inviabilizar 
investimentos e contratações no curto prazo. 

Pesquisa
A Abicalçados também divulgou uma pesquisa realizada junto às empresas e sindicatos indus-
triais dos principais polos calçadistas brasileiros. Conforme o levantamento, 24% das indústrias 
seguem com produção suspensa, sendo que 11% delas não tem previsão de retomada. 

Os impactos da pandemia do novo coronavírus fizeram a expectativa de crescimento para 
2020 desabar. No ano, a previsão é de que se produza até 30% menos calçados, chegando a pa-
tamares de 16 anos atrás. Tendo produzido 908 milhões de pares no ano passado, o setor deve 
produzir pouco mais de 640 milhões de pares em 2020. Dados oficiais do IBGE, compilados pela 
Abicalçados, apontam que em abril a produção foi 74,5% menor do que no mesmo mês do ano 
passado. O dado de maio ainda não foi divulgado, mas a previsão de Abicalçados é de que se 
some uma queda em torno de 65,5% ante o mesmo mês do ano passado. No acumulado do qua-
drimestre, conforme o IBGE, a queda chegou a 27,6% no comparativo com igual ínterim de 2019. 

Os efeitos da pandemia também são sentidos nas exportações de calçados, que caíram 
22%, em volume, nos cinco primeiros meses do ano, em relação a igual período de 2019. De ja-
neiro a maio, foram embarcados 39,5 milhões de pares ao exterior. A previsão da Abicalçados 
é de uma queda de até 30,6% nos embarques ao longo de 2020, o que fará o setor retornar a 
patamares da década de 1980. 

ONDA DE DEMISSÕES NO 
SETOR DIMINUI O RITMO 

DEMISSÕES DO SETOR CALÇADISTA 

SP
10.688

RS
10.712

MG
5.487

BA
4.824

CE
1.623

Outros
2.640

Brasil
35.974
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Criada para dirimir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia, especialmente 
no tange à preservação de empregos, a Medida Provisória 936 foi aprovada no final de maio 
na Câmara dos Deputados. Agora, a MP, na qual foi incluída a prorrogação até dezembro de 
2021 da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores econômicos, entre eles o courei-
ro-calçadista, e a possibilidade de o Poder Executivo prorrogar o prazo máximo de redução da 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho, segue para votação no Senado. Sendo aprovada 
no Senado, sem alterações, segue para sanção ou veto presidencial. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a aprovação da 
medida na Câmara é uma vitória para o setor, mas que existe um longo trâmite pela frente. Além 
de seguir contando com a possibilidade de redução de jornada e de salário, e a suspensão de 
contratos trabalhistas por até 60 dias, com a prorrogação da medida os calçadistas poderão 
seguir contribuindo com 1,5% sobre a receita bruta – excluindo exportações – ao invés de 20% 
sobre a folha de pagamentos. “A MP 936 original, por si só, está sendo fundamental para o setor 
calçadista neste momento de crise. Com a inclusão da prorrogação da desoneração da folha até 
dezembro de 2021, ficamos ainda mais aliviados. Não é o momento de voltar atrás, muito menos 
onerar novamente o setor neste momento de grave crise econômica”, diz. 

Empregos
Segundo Ferreira, o número de demissões do setor, que já chega a quase 36 mil postos desde 
o início do agravamento da pandemia, seria muito maior se não fosse a medida provisória, que 
foi utilizada por quase 70% das empresas calçadistas como forma de manutenção de empregos. 
“A medida, certamente, tem ajudado o empresário a segurar postos, embora o que mais conte 
para a nossa retomada, hoje, seja o retorno do varejo à plena atividade. Sem retomada da ati-
vidade econômica, infelizmente, tudo é paliativo, o que não tira a importância dessas medidas 
emergenciais para a preservação das empresas e dos postos por elas criados”, avalia Ferreira, 
acrescentando que o setor tem trabalhado com 36% da capacidade instalada. A previsão, se-
gundo a Abicalçados, é de que a produção de calçados recue até 30% em 2020, voltando aos 
patamares de 16 anos atrás. 

A Abicalçados segue trabalhando em prol do setor calçadista brasileiro, reunindo in-
formações junto às empresas, que servem de insumo para a realização de pleitos junto ao 
Governo Federal. “Foi assim com a articulação da votação da MP 936. Estamos em constante 
comunicação com nossa base de apoio parlamentar e também com o Poder Executivo”, con-
clui o executivo. 

DESONERAÇÃO ATRAVÉS 
DA MP 936 VAI PARA O SENADO
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Ainda sobre a desoneração da folha de pagamentos nos cumpre informar que, no 
dia 08/05/2020, a Abicalçados solicitou apoio aos parlamentares para aprovação do 
texto original da MPV 936, visto que circulava minuta de substitutivo sobre a matéria 
apresentando sérios retrocessos com relação à proposta originalmente encaminhada 
pelo Poder Executivo. Contudo, a alteração da qual fomos apoiadores, tratou-se da 
prorrogação da desoneração da folha de pagamentos:

Na Câmara, duas emendas à MPV 936 previam a prorrogação, para 31/12/2022, 
da desoneração da folha de pagamentos para os setores que atualmente já estão con-
templados na medida. Por fim, o texto aprovado naquela Casa incluiu a prorrogação 
até dezembro de 2021, e seguiu para votação no Senado. Sendo aprovada no Senado, 
sem alterações, seguirá para sanção ou veto presidencial.

Contudo, antes mesmo de a MPV 936 vir a tratar sobre a desoneração da folha, 
e dada a proximidade do término desse benefício (31/12/2020), e a impossibilidade de 
tal medida ser reestruturada via Reforma Tributária em tempos de Covid-19, a Abical-
çados articulou, através do presidente da Frente Parlamentar do Setor Coureiro-Cal-
çadista, deputado federal Lucas Redecker, o protocolo de um Projeto de Lei versando 
sobre a prorrogação da desoneração. Trata-se do PL 2911/2020, apresentado no dia 
26/05/2020.

A proposição visa alterar a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para pror-
rogar até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência das alíneas ‘b’ e ‘c’, do inciso 
VIII, do art. 8º, que trata da desoneração da folha de pagamento do setor coureiro-cal-
çadista, permanecendo as alíquotas já vigentes, que para o setor calçadista é de 1,5%.

Assim sendo, além da articulação para aprovação da MPV 936, e a depender 
da sua votação final, a Abicalçados também continuará monitorando e apoiando a 
tramitação/aprovação do PL 2911/2020.

Programa de acesso a crédito/FGI - MPV 975
Foi publicada no DOU de 2 de junho, a MPV 975/2020, que institui o Programa Emer-
gencial de Acesso a Crédito, sob a supervisão do Ministério da Economia, para facilitar 
a captação de recursos a empresas de pequeno e médio portes por meio da disponi-
bilização de garantias.

O PRONAMPE, programa de crédito para MPEs instituído pela Lei 13.999/2020, 
poderá contar com garantia do FGO (Fundo de Garantia de Operações) em até 100% 
da operação garantida. O percentual anterior era de 85%.

Para saber mais sobre as condições do novo programa, acesse aqui.

Relembramos que, durante o estado de calamidade, segue o Rito Sumário de MPs.
A MP será analisada diretamente pelos Plenários da Câmara e do Senado.

DESONERAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTOS

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141375
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2253747
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv975.htm
https://drive.google.com/file/d/1M1-9B3_6H3GvuOQ5ZsMtzU1YNIZr7rMc/view?usp=sharing
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PRODUÇÃO DE CALÇADOS DEVE 
CAIR ATÉ 30% EM 2020

Os impactos da pandemia do novo coronavírus na produção de calçados podem fazer com que a 
produção do setor caia até 30% em 2020. A estimativa foi apresentada no último dia 14 de maio, 
durante o evento Análise de Cenários, realizado pela Abicalçados. Pela primeira vez no formato 
on-line, o já tradicional encontro com economistas setoriais, contou com exposições do doutor 
em Economia e professor Marcos Lélis, e da coordenadora de Inteligência de Mercado da Abical-
çados, Priscila Linck, e já foi assistido por cerca de mil pessoas.

Lélis ressaltou que os efeitos da pandemia estão sendo sentidos desde fevereiro, mas que 
houve um salto nos últimos dois meses. Segundo ele, a economia mundial deve cair mais de 3% 
em 2020, número que deve ser puxado pelos Estados Unidos (-5,9%) e pela Zona do Euro (-7,5%). 
Diante disso, a China, que iniciou a reabertura da economia antes dos demais países, deve crescer 
1,2%, aproximando-se ainda mais dos Estados Unidos na liderança econômica mundial. “Uma saída 
para arrefecer a crise tem sido a injeção de moeda. As maiores economias mundiais têm feito isso. 
Até abril, estima-se a injeção de mais de US$ 18 trilhões no mundo”, explicou, ressaltando que o 
Brasil tem resistido a adotar o mecanismo. “A economia tem mostrado que é preciso atuar, fazer 
política fiscal ativa. O próprio FMI tem orientado os governos a gastar mais neste momento de 
pandemia”, disse. 

Na economia brasileira, Lélis apontou para uma estimativa de queda de 5,3% no PIB. “Em 
2015/2016 tivemos uma queda de 7% e depois tivemos um crescimento médio de 1%. Ou seja, 
não nos recuperamos de uma crise e estamos caindo em outra”, ressaltou. Segundo ele, existe 
uma precarização da economia brasileira que se dá, especialmente, pela falta de investimentos, 
tanto público quanto privado, que registram queda de 49% desde 2014. “O Brasil já tinha uma 
estimativa de arrefecimento do crescimento antes mesmo do coronavírus”, lembrou. Segundo 
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ele, uma saída para diminuir os efeitos da crise seria a retomada do investimento público, que, 
por sua vez, estimularia as empresas. Lélis ressaltou que, com o Brasil caindo a taxa prevista em 
2020, o desemprego pode atingir mais de 20% da população, número que dificultaria, ainda mais, 
a retomada econômica.

Efeitos diretos
Um dos efeitos diretos da pandemia tem se dado na Indústria da Transformação brasileira, que 
registrou um tombo de 10% em março, fechando o trimestre com queda acumulada de 3%. O uso 
da capacidade instalada no setor, segundo Lélis, já está em 57%. 

No setor calçadista, especificamente, a queda foi de 29% em março, fechando o acumulado 
de -10% no trimestre, sempre na relação com igual período do ano passado. 

Na sequência, Priscila detalhou a situação das fábricas de calçados, que devem ver a pro-
dução despencar mais de 70% em abril (o que foi confirmado pelos dados oficiais, que apontaram 
queda de 74% em abril), considerado o ápice da crise. No semestre, a queda deve ficar entre 29,9% 
e 33,5%. Com isso, no ano a queda deve ficar entre 21% e 30%, o que significaria de 191 milhões 
a 265 milhões de pares a menos em relação ao ano passado. “Com o resultado, voltaríamos aos 
patamares de 16 anos atrás”, disse. O fato, embalado pela crise de vendas no mercado doméstico, 
responsável por mais de 85% das vendas do setor, deve resultar na perda de postos. 

Até abril, conforme levantamento da Abicalçados, foram perdidos 31 mil postos em função 
das quedas na produção. Para o ano, a estimativa é de que o setor perda até 57 mil postos, caso a 
crise mantenha o ritmo atual. Em dezembro do ano passado o setor empregava 269 mil pessoas, 
número que pode fechar 2020 em 212 mil. 

Além da queda no consumo doméstico, a Abicalçados também prevê uma quedas na ex-
portações de calçados. Em 2020, os embarques devem cair entre 27,3% e 30,6%, ante 2019, fe-
chando entre 89 milhões e 80 milhões de pares vendidos no exterior, pior resultado desde 1983. 

Pleitos
A Abicalçados segue trabalhando em prol do setor calçadista brasileiro, reunindo informações 
junto às empresas, que servirão de insumo para a realização de pleitos para o Governo Federal. O 
objetivo é mitigar os efeitos da crise do novo coronavírus sobre o setor. Entre as principais ban-
deiras está a facilitação do acesso ao crédito e ampliação da MP 936, que flexibiliza os contratos 
neste momento de pandemia como forma de manutenção dos empregos e da saúde financeira 
das empresas. 

ABI NOTÍCIAS
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INOVA-AÇÃO

Inovar é criar algo novo que gere resultados. Nunca foi tão pertinente falar em 
criar algo quanto tem sido nos últimos dois meses. Não apenas no Brasil, mas 
no mundo todo. O momento que estamos vivendo exige inovação mais do que 
qualquer outro momento. Não temos tempo a perder! Precisamos aproveitá-lo 
ao máximo, sermos eficientes e inovarmos no que couber, para nos mantermos 
não apenas vivos no mercado, mas altamente competitivos e líderes. 

Importante ressaltar que, antes de sermos inovadores, precisamos que-
rer ser inovadores. Parece bobagem, mas a atitude e ação para inovar são tão ou 
mais fundamentais do que o resultado advindo dela. Ser inovador, atualmente, é 
um estilo de vida, algo que acontece constantemente. Querer ser inovador nos 
garante a busca constante por sermos criativos. E podemos buscar inovação de 
dois tipos: INCREMENTAL e DISRUPTIVA.

A inovação incremental é a mais fácil de perceber e executar. Está atre-
lada a pequenas melhorias em produtos, processos, modelos de negócios já 
existentes, onde a melhora por menor que seja traz um benefício claro e gera 
valor suficiente para atingir o objetivo. Como exemplo, podemos lembrar da 
criação de recursos que facilitem a usabilidade de um aplicativo já existente, da 
aplicação de um modelo de negócio já existente a um novo mercado, um novo 
cruzamento de dados para analisar a qualidade e eficiência de uma indústria, o 
facelift de um modelo de veículo etc.

Já a inovação disruptiva acontece com menos frequência e requer mais 
convergência de fatores para acontecer. É advinda de um processo que gera 
uma ruptura, uma ação sem precedentes. Os benefícios não apenas são claros, 
como muitas vezes são imensuráveis, acarretando mudança de hábito, criação 
de novos mercados e desenvolvimento de inúmeras oportunidades a partir de 
sua criação. Como exemplo, podemos referir a criação do iPhone, da prensa, da 
luz elétrica, do Uber, do AirBnb, do Whatsapp etc. Nestes exemplos, a inovação 
disruptiva aconteceu ou no produto, ou no processo, ou no modelo de negócio.

Ainda que estejamos falando de dois perfis de inovação, e que isso pa-
reça relativamente simples, inovar é uma ação que depende de um processo 
muito bem executado para ter sucesso e atingir o seu objetivo. Processo é uma 
série de procedimentos encadeados que ocorrem em um espaço-tempo devi-
damente definido e organizado. Para tanto, inovar é algo que tem início, meio 
e fim. Requer um período de testes, validações, melhorias e maturação. Não é 
algo que devemos fazer todo dia, a toda hora. Mas, paradoxalmente, é algo que 
nunca devemos deixar de fazer. Inovar não cabe a uma área da empresa, mas a 
todas as pessoas atuantes nela. 

Assim como temos a máxima que custo é que nem unha: devemos cortar 
constantemente; inovação é como músculo: devemos exercitar constantemen-
te. Afinal, inovar é um estilo de vida do empreendedor, da empresa, da pessoa. 
Enfim, não temos tempo a perder! Seja criativo. Inove.

NÃO TEMOS 
TEMPO A PERDER!

André Secco Richter
Diretor da Alster
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PRÓXIMO SICC ACONTECE EM 2021
A próxima edição do SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado vai acontecer nos dias 
24, 25 e 26 de maio 2021, no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado/RS. A mudança de 
data se deve ao cenário global envolvendo a Covid-19 que atingiu diversos segmentos nacionais 
e internacionais, demandando novos planejamentos e novas estratégias.  Esta decisão foi discu-
tida com industriais e lideranças dos sindicatos parceiros com o objetivo de salvaguardar todos 
os elos produtivos da cadeia do calçado desde a segurança sanitária dos profissionais envolvi-
dos e também os possíveis prejuízos que o setor poderia ter com uma aglomeração precoce, 
podendo inclusive influenciar em uma recuperação completa em breve. “Toda esta situação que 
estamos vivenciando é nova, é inédita, é inesperada. Estamos diariamente aprendendo como 
agir nestas circunstâncias”, diz Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, promo-
tora do evento, acrescentando que a transferência do SICC foi a melhor solução encontrada. “É 
com tristeza, muita dor no coração que tomamos essa medida. Mas acreditamos ter encontrado 
uma saída respeitando os novos protocolos do setor de negócios e turismo, onde sempre posi-
cionamos a nossa feira e o nosso negócio”, acentua.

Diante do contexto do avanço da pandemia, no entanto, a empresa buscou uma solução 
para continuar incentivando relacionamentos empresariais.  Desenvolveu a plataforma eMerka-
tor que pretende promover em sua estreia a maior reunião digital do setor calçadista brasileiro 
de todos os tempos, no dia 7 de julho, das 9h às 21h, um dos dias anteriormente marcado para a 
realização do SICC. Esta plataforma foi desenvolvida para oportunizar negócios, relacionamen-
tos e informações de mercado. O credenciamento on-line para acessar o eMerkator poderá ser 
feito no site www.merkatorfeira.com.br. 

Promotora
A Merkator Feiras e Eventos tem a parceria das seguintes entidades: Sindicato da Indústria de 
Calçados de Estância Velha, Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sindicato da Indústria 
de Calçados de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato da 
Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga e Sindicato 
da Indústria de Calçados de Três Coroas.
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SUSTENTABILIDADE

Em meio ao que estamos vivendo hoje, escolhi trazer uma reflexão: o que a pan-
demia do coronavírus pode nos dizer sobre a maneira como temos conduzido os 
negócios?

Primeiro, precisamos reconhecer que a ideia de desenvolvimento e progresso 
que conhecemos é insustentável e está nos conduzindo para um fim cada vez mais 
crítico e talvez irreversível. Continuar vivendo na crença de crescimento infinito em 
um planeta finito é uma ilusão trazida por um sistema econômico centrado no ho-
mem, que desconsidera completamente a natureza e nossa intrínseca relação de 
vida com ela. A natureza não é nossa, não podemos fazer com ela o que quisermos, 
ela é a nossa casa e nós somos ela.  

Está na hora de ser melhor do que de costume. Nossos modelos de produ-
ção, assim com as condutas político-econômicas regentes, não são nem de perto o 
suficiente para lidar com uma pandemia ou com a crise climática que bate à nossa 
porta. Ainda, sabemos que essas crises afetam muito profundamente as populações 
mais vulneráveis. Assim como a grande maioria das pessoas que produzem nossas 
roupas, calçados e acessórios é vulnerável e carece de licença saúde ou assistência 
médica adequada e melhores condições de trabalho e moradia.  

Mas a natureza tem seu tempo e está no mostrando que ele é agora. Todos 
os sinais já foram dados, não nos cabe mais adiar essa mudança de paradigma. Pre-
cisamos de uma economia que coloque as pessoas e a natureza acima do lucro. É 
urgente um sistema econômico que dê suporte e respeite a capacidade regenerativa 
do sistema natural e garanta uma vida digna e o bem-estar social. E este deve ser 
resiliente, inclusivo, igualitário e sustentável e gerar valor para as pessoas e o planeta.

Desde 2013, o Fashion Revolution usa a voz coletiva para reunir comunidades, 
oferecer apoio, compartilhar conhecimento e pensar criativamente sobre soluções 
para situações desafiadoras. Lutamos por uma indústria da moda que conserve e 
restaure o meio ambiente, e valorize as pessoas acima do crescimento e do lucro.  

Queremos pedir para que você traga seu ativismo para casa: conserte, re-
venda, aprenda um trabalho manual, visite seu guarda-roupa: observe as etiquetas, 
analise os detalhes das peças, pesquise as marcas. Além disso, proteja sua econo-
mia local: compre de empresas próximas, especialmente as pequenas; apoie pessoas 
cujas atividades e eventos tenham sido cancelados; doe dinheiro a uma iniciativa que 
assista grupos vulneráveis.

Se você tiver um negócio: implemente o trabalho remoto (quando possível); 
garanta licença saúde paga, horários flexíveis, bônus antecipados e os empregos pe-
los próximos meses e, se preciso, reduza a proporção salarial de cima para baixo; re-
jeite o racismo e tenha paciência extra com ineficiências. Isso dará às pessoas segu-
rança e uma melhor capacidade de lidar com as demandas do trabalho e da família. 

Veja como algumas marcas estão lidando com a crise e comunicando suas 
ações: Movin; Malwee; Pano Social; Patagônia; e Grupo LVMH.

Podemos usar esse momento para fazer um balanço e permitir que o pre-
sente nos torne mais bem preparados e comprometidos com um futuro sustentável. 
Vamos criar juntos o mundo que queremos após a crise.

CHEGOU O TEMPO 
DA NATUREZA 

Eloisa Artuso
Designer, diretora educacional do Fashion Revolution Brasil e professora de Design e  
Sustentabilidade do IED - Istituto Europeo di Design. 

https://startmovin.com/pages/covid-19
https://www.instagram.com/p/B-NG6n3gwFx/
https://www.instagram.com/p/B99oddwnl_t/
https://www.cnbc.com/2020/03/13/patagonia-is-closing-all-of-its-stores-because-of-the-coronavirus.html?__source=sharebar|twitter&par=sharebar
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/como-o-grupo-dono-da-louis-vuitton-fez-um-desinfetante-para-as-maos-em-72h.shtml
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ABI NOTÍCIAS

O Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), Fenac Experiências 
Conectam e Coelho Assessoria Empresarial fizeram, no último dia 8 de junho, a entrega dos 
calçados produzidos pela Fábrica Conceito na 44ª Fimec a entidades que atendem pessoas em 
vulnerabilidade social. A Fábrica Conceito reuniu neste ano 90 empresas, de fornecedores de 
matérias-primas até sistemas de gestão, logística de distribuição, máquinas e destinação dos 
resíduos industriais da fábrica.

Calçados Ramarim e Arezzo foram as marcas que colocaram seus modelos de calçados 
femininos para serem produzidos na fábrica este ano com seis linhas de produção, mais uma li-
nha de tênis masculino da marca DC. Uma unidade de produção foi colocada em funcionamento 
pelos alunos do curso de técnico em calçados e do Senai – 40 estudantes foram responsáveis 
pela criação de um modelo e implementação da linha de produção.

Ainda com foco na área de responsabilidade social, o projeto contratou 100 profissionais 
que estão em busca de recolocação para fazer a parte operacional da fábrica. Tradicionalmente, 
em torno de 30% dos participantes saem empregados.

Realizada na Fimec 2020, a 11ª edição da Fábrica Conceito esteve focada em conceitos 
de sustentabilidade aplicados em processos e insumos para calçados.

Foram produzidos em torno de 3 mil pares de calçados nos três dias da feira, que foram 
doados para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo, e para as 
entidades: Lar São Vicente de Paula, ASA – Ação Social Aliança, Horta Comunitária Joanna de 
Angelis, AMO Criança, APAE Novo Hamburgo, Adevis – Associação dos Deficientes Visuais, 
Abefi – Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial, Casa João Bosco, Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, Kinder Centro de Integração da Criança Especial, CRAS Lindolfo 
Collor, Associação Weltfreund Amigos do Mundo e Associação Evangélica de Ação Social em 
Novo Hamburgo – AEVAS. Também ocorreram doações para a campanha em favor do trata-
mento da menina Livia Telles e para a campanha de busca de recursos para o tratamento do 
menino João Emanuel Rasch Schropfer.

CALÇADOS PRODUZIDOS NA FÁBRICA 
CONCEITO DA FIMEC FORAM DOADOS



18

JUNHO 2020

A maior feira de calçados do mundo está de volta! Confirmada para ocorrer entre os dias 20 e 23 de 
setembro de 2020, na cidade de Milão, na Itália, a Micam Milano abriu inscrições para expositores. A 
feira é apoiada pelo programa Brazilian Footwear, desenvolvido pela Abicalçados em parceria com 
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Para esta edição, 
os associados ao Programa terão um apoio financeiro maior, de 50% para o “chão” – metragem 
utilizada – e também para a montagem padrão – percentual ainda não definido. Mais informações 
sobre a participação pelo e-mail paola@abicalcados.com.br.

A feira norte-americana Atlanta Shoe Market, que acontece em Atlanta, está confirmada para os 
dias 22 a 24 de agosto de 2020. O evento, que faz parte do Circuito de Promoção Comercial EUA, 
do Brazilian Footwear, tem importância de atuação regional e atende os segmentos de calçados 
masculinos, femininos e infantis. Mais informações pelo e-mail ruisa@abicalcados.com.br.

O Brazilian Footwear segue com inscrições abertas para apoio no Edital de Marketing Digital, que irá 
auxiliar as empresas do Programa no incremento dos negócios internacionais por meio da criação 
de conteúdos digitais para prospecção de negócios ou para ações com foco em marketing digital 
junto a parceiros internacionais que trabalhem com e-commerce.

O Edital engloba, inclusive, o apoio à contratação de produção de vídeos para apre-
sentação de calçados, uma demanda recorrente dos associados. Mais informações pelo e-mail 
paola@abicalcados.com.br. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

MICAM MILANO ABRE 
INSCRIÇÕES PARA EXPOSITORES

BRAZILIAN FOOTWEAR ABRE 
INSCRIÇÕES PARA ATLANTA SHOE MARKET

RESTAM VAGAS PARA O 
EDITAL DE MARKETING DIGITAL 
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
RECUARAM 66% EM MAIO
Os efeitos da pandemia do novo coronavírus seguem impactando os resultados das exportações 
brasileiras de calçados. Dados elaborados pela Abicalçados apontam que, em maio, foram embarca-
dos 2,7 milhões de pares, que geraram US$ 23,9 milhões, quedas tanto em volume (-64,7%) quanto 
em receita (-66%) em relação ao mês correspondente de 2019. Com o resultado, no acumulado dos 
cinco primeiros meses de 2020, as exportações somaram 39,53 milhões de pares e US$ 294,9 mi-
lhões, quedas de 22,1% e 28,7%, respectivamente, ante igual período do ano passado. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o resultado já era es-
perado pelo setor, que percebe seus pedidos minguando desde o início do ano. “Em 2020, não 
tivemos nenhum resultado positivo na relação com 2019, mas as quedas foram acentuando com 
o passar dos meses. As exportações devem estabilizar, ou demonstrar quedas menores, somente 
no último trimestre do ano. Devemos fechar 2020 com um revés na casa de 30% nos embarques”, 
projeta o dirigente, ressaltando que a exportação nacional do setor deve retornar a patamares da 
década de 1980. Segundo ele, além da retração da demanda internacional, serviços logísticos preju-
dicados e a concorrência cada vez mais feroz dos produtores asiáticos, que reativaram suas econo-
mias muito antes do Brasil, explicam o quadro de queda nos embarques brasileiros. 

Nos cinco primeiros meses, o principal destino do calçado brasileiro no exterior foi os Esta-
dos Unidos, para onde foram enviados 3,8 milhões de pares, que geraram US$ 57,7 milhões, quedas 
de 32,3% e de 32,1%, respectivamente, ante o mesmo ínterim do ano passado. O segundo destino foi 
a Argentina, que importou 2,88 milhões de pares verde-amarelos por US$ 29,47 milhões, quedas de 
3,8% em volume e de 21,7% em receita no comparativo com o mesmo período de 2019. Completan-
do os três principais destinos, a França importou 2,68 milhões de pares brasileiros, pelos quais foram 
pagos US$ 19,52 milhões, quedas de 17,8% e de 10,7%, respectivamente, ante 2019. 

Importações
Nos primeiros cinco meses do ano, entraram no Brasil 11,65 milhões de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 138,32 milhões, quedas de 16% em volume e de 10,3% em receita na relação com mesmo ínterim 
de 2019. Segregando apenas o mês de maio, as importações caíram 47,4% em pares e 50% em receita 
no comparativo com mês correspondente do ano passado (1,2 milhão de pares e US$ 15 milhões).

Nos cinco primeiros meses de 2020, em partes – cabedais, saltos, solados, palmilhas etc –, as 
importações brasileiras somaram US$ 9,37 milhões, 29,5% menos do que no mesmo período do ano 
passado. As principais origens foram China, Paraguai e Vietnã.

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

JAN - MAI 2019: US$ 413,4 milhões JAN - MAI 2020: US$ 294,94 milhões VARIAÇÃO:  -28,7%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - MAI 2019: US$ 180,8 milhões 
JAN - MAI 2020: US$ 126,4 milhões

VARIAÇÃO:  -30,1%

JAN - MAI 2019: US$ 115,5 milhões 
JAN - MAI 2020: US$ 77,87 milhões 

VARIAÇÃO:  -32,6%

JAN - MAI 2019: US$ 43,3 milhões 
JAN - MAI 2020: US$ 30,47 milhões 

VARIAÇÃO:  -29,8%

TOTAL

JAN - MAI 2019: US$ 154,1 milhões JAN - MAI 2020: US$ 138,32 milhões VARIAÇÃO:  -10,3%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - MAI 2019: US$ 77,8 milhões 
JAN - MAI 2020: US$ 78,78 milhões 

VARIAÇÃO:  1,2%

JAN - MAI 2019: US$ 30,7 milhões 
JAN - MAI 2020: US$ 23 milhões 

VARIAÇÃO:  -25,1%

JAN - MAI 2019: US$ 19,4 milhões 
JAN - MAI 2020: US$ 18 milhões 

VARIAÇÃO:  -7,2%



20

JUNHO 2020

NOTAS RÁPIDAS

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL 
COMEÇA A DAR SINAIS POSITIVOS EM JUNHO
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) em junho, 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), começou a se dis-
tanciar dos seus piores momentos, registrado em maio deste ano 
e no auge da crise entre 2015 e 2016. Neste mês, o indicador 
passou de 34,7 pontos para 41,2 pontos, em uma escala de 0 a 
100. Nessa metodologia, os 50 pontos marcam uma linha divi-
sória entre confiança e falta de confiança. Quanto mais abaixo 
de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança. 
O aumento do índice pode ser explicado pela melhora nas 
expectativas do empresário para os próximos seis meses, 
que registrou alta de 8,4 pontos e subiu para 47,8 pontos.  
“O crescimento do ICEI, ainda que positivo, reflete uma reavalia-
ção do pessimismo que tomou conta do empresariado no início 
da crise, momento de elevada incerteza. No entanto, a confian-
ça continua baixa, refletindo tanto a severidade da crise como a 
incerteza que ainda persiste e a pouca eficácia das medidas do 
governo para prover capital de giro às empresas”, diz o gerente-
-executivo de Economia da CNI, Renato da Fonseca.

MERCADO GLOBAL DE LUXO DEVE 
CAIR ENTRE 20% E 35% EM 2020
Diante do colapso global causado pelos lockdowns e pela parali-
sação do turismo em todos os principais mercados, a indústria do 
luxo enfrenta um desafio sem paralelo na história. Depois de cair 
em cerca de 25% no primeiro trimestre de 2020, a desaceleração 
deve aumentar no segundo trimestre e pode levar a uma contração 
estimada entre 20% a 35% ao longo do ano. 

A China começou a liderar o caminho para uma recuperação e os 
seus consumidores devem consolidar seu status como motores cru-
ciais do setor, representando quase 50% do mercado até 2025. As 
compras de luxo feitas on-line aumentaram durante a crise e o canal 
pode representar até 30% do mercado até 2025. Essas são as prin-
cipais conclusões do estudo da Bain & Company, uma das principais 
consultorias estratégicas do mundo.

ASSINTECAL COMPLETA 37 ANOS
Com importante representatividade na cadeia coureiro-calçadista, 
especialmente junto aos fornecedores da indústria de calçados, a 
Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (Assintecal) completou 37 anos de atividades.  
  
Em nota, a entidade ressalta que continuará com o mesmo com-
promisso assumido há 37 anos, quando os empresários Omar Pucci, 
Renato Kunst, Valentino Reichert, Adão Cláudio da Silveira e Celes-
tino Killing (in memoriam) decidiram fundar a associação de classe 
para tratar dos interesses mais específicos do segmento de mate-
riais, mas que, antes de tudo, atendesse a todo setor.


