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A transformação digital do mercado, impulsionada pela pandemia do novo coronavírus e as restrições aos 
eventos físicos, é um caminho sem volta. Uma pesquisa com grandes players internacionais aponta que 
mais de 60% das principais empresas do planeta passaram a investir mais em transformação digital no 
ano passado e que 96% dessas seguirão investindo. Não surpreende, até porque investir na transforma-
ção digital é investir na própria sobrevivência do negócio. O modelo somente físico não existe mais. No 
setor calçadista não é diferente. Mesmo que já viesse crescendo de forma tímida antes da pandemia, foi 
durante esse período que a realidade da transformação digital se impôs na atividade. E quando falamos 
de transformação digital, é preciso deixar claro que tratamos de aspectos que não abrangem somente 
vendas via e-commerce, mas também dos processos tecnológicos que auxiliam as empresas no ganho de 
produtividade e de imagem. 

No Abinforma de julho, cujo o macrotema será justamente a Transformação Digital nas indústrias 
de calçados, apontaremos algumas das empresas do setor que utilizam o movimento não apenas para o 
incremento das vendas e melhorias na comunicação, mas também para melhorias nos processos produ-
tivos, que mais integrados e automatizados reduzem perdas, diminuem custos e tornam a atividade mais 
sustentável não somente economicamente, mas também ambientalmente.  

Do portão para dentro das empresas, já se trabalha uma mudança de cultura de todo o corpo de 
funcionários, já que além de integrar máquinas, a transformação digital precisa integrar pessoas que tra-
balhem em sinergia pelo futuro do negócio. 

A matéria especial  do Abinforma traz sete cases, que em diferentes níveis de maturidades 
apontam para o futuro da atividade, que só tem o caminho da transformação digital para seguir se 
desenvolvendo.

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

Sonora com a coordenadora de Inteligência de 
Mercado da Abicalçados, Priscila Linck.

Assista aqui

Mesmo diante de uma base comparativa fraca, o 
setor calçadista está comemorando a recuperação 
gradual das suas exportações. Entre janeiro e maio, 
conforme dados elaborados pela Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), foram 
embarcados 49,3 milhões de pares, que geraram 
US$ 323,57 milhões, altas de 24,7% em volume e de 
9,8% em receita no comparativo com igual período 
do ano passado. Somente em maio, foram embarca-
dos 8,77 milhões de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 65,2 milhões, expressivos incrementos de 223% 
em volume e de 172,8% em receita no comparativo 
com maio de 2020. Além disso, foi a terceira alta 
consecutiva, mesmo em relação aos respectivos me-
ses de 2019.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo 
Ferreira se posicionou contra uma abertura “irres-
trita” do comércio exterior brasileiro, por considerar 
que a concorrência com os players mundiais, e os 
asiáticos em especial, seria “um desastre” e defen-
deu a redução proporcional e concomitante do cha-
mado “Custo Brasil” para que a abertura possa vir a 
ser efetivada. Ao participar nesta segunda-feira (7) 
de um encontro com o titular da Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e Competitividade (Se-
pec), Carlos da Costa, e com o secretário de Desen-
volvimento da Infraestrutura da pasta Gustavo Ene, 
Haroldo Ferreira declarou que “não somos contra o 
livre mercado, pelo contrário. A questão é que uma 
abertura irrestrita, nesse momento em que ainda en-
frentamos elevados custos de produção no compa-
rativo com os nossos principais concorrentes mun-
diais, especialmente os asiáticos, seria um desastre”.

Jornal do Comércio | Porto Alegre

economia
Quinta-feira, 10 de junho de 2021 15

EDITAL DE 1º PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
VIAMÃO - RS

Data do leilão: 10/06/2021 - as: 10:05
Local: RUA CIRURGIÃO VAZ FERREIRA, N°95, CENTRO, VIAMÃO, RS.
JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leiloeiro Oficial matrícula JUCISRS 353/2017 estabelecido
a AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO nº 2175, HIGIENOPOLIS, PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-003,
telefone (51)3341-0749, leiloeiromoura@gmail.com, (51) 99981 - 4057 faz saber que devidamente autorizado
pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORADEATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.Avenda com financeiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira
escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda
com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de
uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e
ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar
uma Instituição Financeira com a antencedência necessária a data do leilão. Os lancesmínimos para venda
serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do
CC, sendo omaior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados
sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED: B50436 -
CONTRATO: 909599388201 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA ESPOLIO DE MAURECY
SOUZA DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CPF 070.586.830-
34, CASADO (A) COM ZILDA SOUZA DOS SANTOS, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 566.612.900-72.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: UNIDADE HABITACIONAL C-14, CONJUNTO RESIDENCIAL SAPUCAIA,
A RUA L (RUA DJALMA VEIGA), Nº 246, LOTEAMENTO JARDIM DA ESTALAGEM, EM VIAMAO, RS,
COM A AREA CONSTRUIDA DE 32,39M2, AREA DE 133,75M2, FRACAO IDEAL EQUIVALENTE A
0,021069 NO TERRENO,CONSTITUIDO DOS LOTES 10 A 34, QUADRA Nº 5, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SALDO
DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 27763,18 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 84000,00 VIAMÃO,
18/05/2021 JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA

Associação dos ex-alunos da ETA – AETA
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Associação dos ex-alunos da ETA CGC MF nº 20.781.104/0001-98 inscrita sob nº 1110, no livro A nº8.
A Associação dos ex-alunos da ETA – AETA inscrita no seu CGC MF nº 20.781.104/0001-98, através de
seu presidente em exercício Sr. Jairton Nunes Vieira, no uso de suas atribuições de acordo a deliberação
da diretoria Ata nº 6 de 02 de junho de 2021, conforme o Estatuto Social, convoca seus associados para a
Assembleia Geral Ordinária na modalidade de semipresencial a ser realizada no dia 17 de julho de 2021,
tendo como local o auditório da COOPERNORTE, cito o endereço EstradaAdão de Souza Feijó, 250 Águas
Claras, Viamão - RS, 94760-000, em primeira convocação às 09h, em segunda e última convocação às 10h,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Abertura e instalação da Assembleia Geral Ordinária; 2-
Prestação de Contas e leitura do Parecer do Conselho Fiscal; 3- Eleição da Diretoria, Conselho Deliberativo
e Conselho Fiscal para a Gestão 2021/2023; 4- Assuntos Gerais.
Nota: 1- A presente Assembleia Geral Ordinária, se realizará em conformidade com a Lei nº 14.030/2020
e IN 81/20 da DREI, na modalidade semipresencial, onde os associados poderão participar e votar
presencialmente, no local físico da realização da assembleia ou participar e votar à distância por meio
digital. a)OsASSOCIADOS para poder votar deverão estar em dia com as anuidades 2020 e enviar e-mail
a associação associacao.aeta@gmail.com solicitando o link até o dia 16/07/2021. b)Para fins de verificação
de quórum atualmente a AETA possui o nº de 307 associados. c) Só poderão votar os associados que
estiverem em dia com todas as anuidades até 2020. d)Os candidatos aos cargos eletivos para a Diretoria
e Conselho Deliberativo e Fiscal devem obedecer a Resolução Normativa 01/2021 elaborada pela Diretoria
em reunião do dia 02/06/2021 com os prazos para a inscrição de chapas para os cargos.

Diretoria Executiva AETA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª ZONA
EDITAL

MOYSÉS MARCELO DE SILLOS, Registrador, do Serviço de Registro de Imóveis da 3ª Zona da
Comarca de Porto Alegre/RS,
FAZ SABER, a quem interessar possa, que PAULO ROBERTO DA SILVA FARIAS, CPF 093.495.370-

87, médico veterinário aposentado, casado pelo regime da comunhão universal de bens, anteriormente
à vigência da Lei 6515/77, com JUSSARA HERMES FARIAS, CPF 378.749.690-49, professora, ambos
brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de Não-Me-Toque/RS;MAYRLENE TERESINHAFARIAS
CHAVES, CPF 424.609.050-68, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada nesta Capital; e KARLA
FARIAS CHAVES, CPF 673.441.430-20, brasileira, divorciada, odontóloga, residente e domiciliada nesta
Capital, neste ato representados por seu procurador, JOSÉ HORÁCIO DE OLIVEIRA GATTIBONI, CPF
460.715.980-87, cumprindo o que determina a Lei n° 6.766/79, especialmente, em seu art. 53-A, bem
como a Lei n° 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), requereram o depósito dos documentos e o registro
do Loteamento denominado “LOTEAMENTO JARDIM DO SALSO”, o qual será implantado sobre uma
gleba de terras com total de 155.532,45m2, sem denominação especial, localizada na estação “1”, onde
no rumo de 54°H’26”NE, seguimos até a estação “2” numa extensão de 259,80m em divisa com terras de
Mayrlene Teresinha Farias Chaves; da estação “2”, no rumo de 38°50’35” NE, seguimos até a estação “3”
numa extensão de 308,lOm em divisa com terras de Paulo Roberto da Silva Farias e Mayrlene Teresinha
Farias Chaves; da estação “3”, no rumo de 56°36’40” SE, seguimos até a estação “4”, numa extensão de
63,67m em divisa com terras de Paulo Roberto da Silva Farias e Mayrlene Teresinha Farias Chaves; da
estação “4”, no rumo de 40°00’27” SE, seguimos até a estação “5” numa extensão de 132,05m em divisa
com terras de Paulo Roberto da Silva Farias e Mayrlene Teresinha Farias Chaves; da estação “5”, no rumo
de 13°21’28” NE, seguimos até a estação “6” numa extensão de 92,70m em divisa com terras de Renes
Saguias Assmann; da estação “6”, no rumo de 61°35’24” NW, seguimos até a estação “7” numa extensão
de 287,lOm em divisa com uma reserva deixada para preservação, conforme Lei n°.7.803/89, onde limita-
se com o arroio Guabiroba, e este em divisa com área de propriedade da firma Bolognese Cia. Ltda.; da
estação “7”, no rumo de 74°03T6” NW, seguimos até a estação “8” numa extensão de 250,OOm, também
em divisa com reserva deixada para preservação, conforme Lei 7.803/89, onde limita-se com o arroio
Guabiroba, e este em divisa com área de propriedade da firma Bolognese Cia. Ltda.; da estação “8”, no
rumo de 17°09’55” SW, seguimos até a estação “9”, numa extensão de 512,90m em divisa com terras de
Geraldo Porto; da estação “9”, no rumo de 42°32’43” SE, seguimos até a estação “10” numa extensão “10”
numa extensão de 74,80m em divisa com a estrada Juca Batista; da estação “10” no rumo de 37°02’41”,
seguimos até a estação “1”, numa extensão de 25,90m em
divisa com a estrada Juca Batista, fechando o perímetro.
O imóvel retroencontra-se lançadonoálbumfundiário,desta

Serventia no Livro 2-Registro Geral, matrícula n° 125.188.
De acordo com o Ato de Aprovação de 11/12/2020,

expedido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
e Declaração de 09/06/2021, expedida pela Comissão de
Análise e Aprovação de Demanda Habitacional Prioritária,
fica dispensada a prestação de garantia pará- execução das
obras de urbanização do loteamento, nos termos do § 3º, do
art. 147, da Lei Complementar n° 434/99, estando destinado
à produção habitacional que atenda à demanda prioritária,
conforme dispõe a Lei Complementar n° 547 de 24/04/2006.
FAZ SABER, outrossim, que tendo sido apresentado

o memorial acompanhado da documentação hábil, será
feito o registro decorridos quinze dias da última publicação
deste, caso não sobrevenham impugnações de terceiros.

Porto Alegre, 09 de Junho de 2021.
Moysés Marcelo de Sillos

Registrador

MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS
AVISO DE LICITAÇÃO:
Tomada de Preços: Nº 3/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de construção de uma arquibancada coberta.
Abertura: 28.06.2021 – 9 horas.
O edital está disponível no site www.lagoa3cantos.rs.gov.br. Maiores informações pelo telefone (54)-
3392.1082 ou 1083.

Lagoa dos Três Cantos/RS, 09.06.2021.
SERGIO ANTONIO LASCH

Prefeito Municipal

 ⁄ INDÚSTRIA

Mesmo diante de uma base 
comparativa fraca, o setor cal-
çadista está comemorando a re-
cuperação gradual das suas ex-
portações. Entre janeiro e maio, 
conforme dados elaborados pela 
Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalça-
dos), foram embarcados 49,3 mi-
lhões de pares, que geraram US$ 
323,57 milhões, altas de 24,7% 
em volume e de 9,8% em receita 
no comparativo com igual perío-
do do ano passado.

Somente em maio, foram 
embarcados 8,77 milhões de pa-
res, pelos quais foram pagos US$ 
65,2 milhões, expressivos incre-
mentos de 223% em volume e de 
172,8% em receita no comparati-
vo com maio de 2020. Além dis-
so, foi a terceira alta consecutiva, 
mesmo em relação aos respecti-
vos meses de 2019.

O presidente-executivo da 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, 
destaca que os embarques se-
guem em recuperação e que o se-
tor deve fechar 2021 com exporta-
ções 13% superiores a 2020. “Nos 
próximos meses, a base de com-
paração não será tão fraca como 
a dos primeiros cinco meses, por 
isso cresceremos menos”, desta-
ca o dirigente. Segundo ele, dian-
te do avanço da vacinação con-
tra Covid-19 e a normalização do 

Exportações de calçados 
seguem em recuperação
Expectativa do setor é que vendas fechem o ano em alta de 13%

Principal destino continua sendo o mercado dos Estados Unidos

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/A2 FOTOGRAFIA/FOTOSPUBLICAS/JC

comércio mundial, a expectativa 
é de recuperação de parte do es-
trago de 2020, quando os embar-
ques caíram 18,6%. “Mesmo com 
essa recuperação, não recupera-
remos as perdas do ano passa-
do”, acrescenta.

Nos primeiros cinco meses 
de 2021, o principal destino do 
calçado brasileiro foi os Estados 
Unidos, para onde foram embar-
cados 5,38 milhões de pares por 
US$ 70,1 milhões, altas de 41,2% 
em volume e de 21,6% em receita 
no comparativo com igual ínte-
rim de 2020.

O segundo destino do perío-
do foi a Argentina, para onde fo-
ram embarcados 4,15 milhões, 
que geraram US$ 38,48 milhões, 

incrementos de 44% e 30,6%, 
respectivamente, ante mesmo in-
tervalo do ano passado.

O Rio Grande do Sul seguiu 
sendo o principal exportador do 
setor calçadista no Brasil. Nos 
primeiros cinco meses, os cal-
çadistas gaúchos embarcaram 
11,82 milhões de pares, pelos 
quais receberam US$ 136,75 mi-
lhões, altas de 27,8% em volume 
e de 8,3% em receita em relação 
a 2020.

O segundo exportador de 
2021 é o Ceará, de onde partiram 
15,7 milhões de pares, que gera-
ram US$ 82 milhões, incremen-
tos de 14,5% e 5,4%, respectiva-
mente, ante os cinco primeiros 
meses de 2020.

Importações asiáticas crescem mais de 70%
Respondendo por 83% do to-

tal importado em calçados no pe-
ríodo, as importações de calça-
dos do Vietnã, Indonésia e China 
aumentaram mais de 70% em 
maio. No geral, o quinto mês do 
ano registrou a entrada de 1,88 
milhão de pares, pelos quais fo-
ram pagos US$ 28 milhões, altas 
tanto em volume (+58,1%) quan-
to em receita (+86%) ante o mês 
correspondente de 2020.

Somente do Vietnã, princi-
pal origem, foram importados 
775 mil pares, pelos quais foram 
pagos US$ 15,5 milhões, altas 
tanto em volume (+51,7%) quan-
to em receita (+79%) ante maio 
do ano passado. A Indonésia 
foi a segunda origem de maio, 

tendo embarcado para o Brasil 
249 mil pares por US$ 4,97 mi-
lhões, incrementos tanto em pa-
res (+50,8%) quanto em dólares 
(+91%) ante maio de 2020. A ter-
ceira origem do mês foi a China, 
de onde foram importados 551 
mil pares por US$ 2,74 milhões, 
altas em volume (+33,1%) e re-
ceita (+45%) ante o mês cinco do 
ano passado.

Já no acumulado dos cinco 
meses, as importações somaram 
10,8 milhões de pares por US$ 
136 milhões, quedas de 7,1% e de 
1,7% ante o mesmo período do 
ano passado. As principais ori-
gens foram Vietnã (3,88 milhões 
de pares e US$ 76,42 milhões, 
quedas de 17,2% e 3% ante 2020), 

Indonésia (1,27 milhão de pares 
e US$ 22,85 milhões, quedas de 
9% e 0,8%) e China (4,66 mi-
lhões e US$ 16,86 milhões, incre-
mento de 1,8% e queda de 6,8%). 
Em partes - cabedais, palmilhas, 
solas, saltos etc - as importações 
dos cinco meses somaram US$ 
10 milhões, 7,2% mais do que 
no ano passado. As principais 
origens foram Paraguai, China 
e Vietnã.

No Brasil, muitas empre-
sas estão aproveitando o bom 
momento de olho no mercado 
internacional, como a Calça-
dos Gonçalves, que produz 150 
mil pares de calçados por mês, 
50% deles destinados ao merca-
do internacional.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI PELO 3º MÊS SEGUIDO

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS SEGUEM EM RECUPERAÇÃO

ABERTURA COMERCIAL “IRRESTRITA” SEM REDUÇÃO DO 
“CUSTO BRASIL” SERIA UM DESASTRE, DIZ ABICALÇADOS

02 DE JUNHO DE 2021
SBT | SBT BRASIL

 10 DE JUNHO DE 2021
JORNAL DO COMÉRCIO | ECONOMIA 

08 DE JUNHO DE 2021
COMEX DO BRASIL | GERAL 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=09c4ce49ff8e.10011857.17052290&rn=1#
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ABI NA MÍDIA

A antecipação do calendário de vacinação em al-
guns Estados gerou expectativas positivas em di-
versos segmentos da economia diante da possibi-
lidade da diminuição das restrições à mobilidade. 
No mercado financeiro, a leitura é que a antecipa-
ção beneficia a atividade e reforça o viés positivo 
da bolsa de valores. O setor de calçados estima 
crescimento de 12% no ano sobre 2020. “Ainda não 
revisamos porque quando divulgamos [essas proje-
ções] já consideramos as quedas da segunda onda 
e a melhora à frente”, disse o presidente da Abical-
çados, Haroldo Ferreira.

Diante de um cenário mais otimista com relação às 
exportações de calçados, a Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados) está di-
vulgando suas ações internacionais para o segun-
do semestre. Todas elas terão subsídios do Brazi-
lian Footwear, programa de apoio às exportações 
do setor mantido pela entidade em parceria com 
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil). O presidente-execu-
tivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que 
a perspectiva, diante do avanço da vacinação em 
massa, é de um incremento nas exportações de cal-
çados na ordem de 13%. No total, serão 17 ações, 
entre feiras, rodadas comerciais e editais de marke-
ting no exterior.

A ideia de uma abertura comercial irrestrita para 
produtos estrangeiros, com a redução da Tarifa 
Externa Comum (TEC) - tarifa de importação apli-
cada para produtos de fora do Mercosul- trouxe 
apreensão para o setor coureiro-calçadista. Embora 
ainda não seja oficial, uma consulta pública já está 
em andamento sobre acordos comerciais entre o 
Mercosul, Vietnã e Indonésia, alguns dos principais 
concorrentes do setor em nível mundial. Segundo o 
presidente-executivo da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Fer-
reira, o livre acordo traria consequências negativas. 
“Um livre acordo poderia dizimar nossa indústria 
calçadista. Para alguns setores pode ser favorável, 
mas para a Indústria da Transformação, não. Em 
nenhum momento fomos contrários a abertura co-
mercial. O grande problema é que seria feito em 
demasiada pressa frente às reformas estruturantes 
que precisam ser feitas no País”, ressalta.

ACELERAÇÃO DA VACINA FAZ SETORES 
REVISAREM EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

ABICALÇADOS DIVULGA AÇÕES 
INTERNACIONAIS PARA O SEGUNDO SEMESTRE

ABERTURA IRRESTRITA PREOCUPA 
O SETOR COUREIRO-CALÇADISTA

16 DE JUNHO DE 2021 
VALOR ECONÔMICO | BRASIL | P. 6

 17 DE JUNHO DE 2021 
 EXPANSÃO |  GERAL  

16 DE JUNHO DE 2021 
JORNAL NH | ECONOMIA
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ESPECIAL

CALÇADISTAS EM PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Embora não seja um movimento novo, a transformação digital foi acelerada durante a pandemia do 
novo coronavírus. A leitura é que trata-se de um movimento sem volta. Pesquisa da consultoria BCG 
com 200 empresas globais aponta que 61% das respondentes admitem ter acelerado o processo de 
transformação digital ao longo do ano passado, enquanto 96% dessas esperam acelerar a execução 
de projetos relacionados à área nos próximos 24 meses. No setor calçadista, a realidade não é dife-
rente. Mais tímidos nos anos pré-pandemia, os processos de transformação digital ganharam força 
ao longo do ano passado e chegaram para ficar. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, avalia que o movimento vem ga-
nhando força na atividade. “Anos atrás, a produção de calçados era muito mais artesanal do que é 
hoje. Empresas estão investindo, cada vez mais, não somente em ações de comunicação nas redes 
sociais, mas também na digitalização do processo produtivo, visando melhores condições de com-
petitividade”, ressalta. 

Não são poucos os cases de diferentes empresas do setor calçadista que corroboram o mo-
vimento de transformação digital. Confira alguns deles:
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ESPECIAL

KIDY: INOVAÇÃO NO DNA

A Kidy, fabricante de calçados infantis de Birigui/SP, sem-
pre esteve na vanguarda quando o assunto é inovação, 
especialmente quando o assunto é ludicidade para as 
crianças. Não faltam tênis com games interativos e calça-
dos que viram brinquedos nas mãos das crianças. Mas a 
pandemia impulsionou uma nova modalidade de inovação, 
visando também relacionamento e vendas diretas.

Como forma de encarar as dificuldades impostas 
pela Covid-19, a empresa criou uma ferramenta digital 
com o objetivo de ajudar na comercialização dos pro-
dutos na ponta do varejo e também estreitar o relacio-
namento com os mais de 10,5 mil pontos de venda onde 
está presente. O produto, criado em julho de 2020, é o 
Kidy de Vantagens, aplicativo que é baixado pelo ven-
dedor da loja e gera créditos a cada venda do calçado Kidy, crédito que pode ser trocado 
por ingressos em cinema  e produtos variados. “É uma espécie de Km de Vantagens, só que 
do calçado”, compara a gerente de Marketing da empresa, Luciana Girotto. O aplicativo foi 
desenvolvido por uma empresa criada pelo próprio grupo Kidy há quatro anos, para desen-
volver games interativos que funcionam com os tênis. Hoje já são mais de 4,5 mil balconistas 
cadastrados em todo o Brasil, sendo que a meta é chegar a 40 mil até o próximo ano. Além 
dos créditos, os vendedores participam de sorteios de prêmios. 

O aplicativo da Kidy, segundo Luciana, vem chamando a atenção de outras empresas, 
que buscam a tecnologia. “Como fizemos para as marcas do grupo, não pensamos nisso, 
por enquanto”, diz. Além de motivar as vendas — em um ano foram mais de 150 mil pares 
vendidos pelo app — a ferramenta permite o acompanhamento do sell out em tempo real  e 
orienta campanhas de mídia, pois permite que a empresa saiba os produtos que vendem em 
cada região do Brasil. 
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ESPECIAL

VINCI SHOES, “UMA EMPRESA DE 
TECNOLOGIA QUE VENDE CALÇADO”

Nascida em berço digital em 2013, a Vinci Shoes trou-
xe uma proposta inovadora para o mercado de calça-
dos no Brasil. Especializada em flats, a empresa tem 
70% do seu faturamento proveniente do seu e-com-
merce e trabalha quatro lojas físicas próprias — uma 
em Porto Alegre, duas em São Paulo e uma no Rio de 
Janeiro — como um “apoio” da operação. 

Como desenvolve produtos sob demanda, a 
empresa não trabalha com estoques e não tem neces-
sidade de liquidações, o que favorece a saúde finan-
ceira do negócio. “Nascemos com o espírito digital 
first, costumamos dizer que somos uma empresa de 
tecnologia que faz calçado”, resume um dos diretores 
da Vinci Shoes, Rodrigo Morsch. No modelo da venda 
digital, o calçado é escolhido no site e produzido em 
apenas três dias por um parceiro exclusivo de Estân-

cia Velha/RS para depois ser enviado para qualquer parte do Brasil. 
Morsch conta que a primeira loja física foi criada quatro anos após a fundação da em-

presa, em 2017. “Nas lojas temos 400, 500 pares de calçados. Não tendo o calçado desejado, 
a loja faz a encomenda no e-commerce e o cliente recebe o produto em casa, em poucos 
dias”, explica Morsch, ressaltando que também não existe quebra de grade, qualquer produ-
to estará disponível para a venda. 

O modelo digital, conta o empresário, ajudou a empresa a passar pelos impactos da 
pandemia do novo coronavírus. Mesmo com as lojas físicas fechadas em boa parte do ano 
passado, a Vinci Shoes conseguiu manter o mesmo faturamento de 2019, ao passo que o 
setor calçadista, em geral, sofreu uma queda de mais de 18%. “Em 2021, já crescemos 80% 
sobre a base do ano passado e de 2019”, comemora Morsch.
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ESPECIAL

GRENDENE FOCA EM TECNOLOGIA

A inovação sempre acompanhou a Grendene, tanto que a primeira loja virtual de calçados do 
Brasil foi da marca Melissa, em 2001. Com 50 anos completos em 2021, a calçadista gaúcha, 
de Farroupilha/RS, tem a transformação digital como um dos focos do negócio. Movimento 
que está estruturado no tripé negócios, tecnologia e cultura. O diretor da Operação Melissa 
e de Negócios Digitais na Grendene S/A, Paulo Antonio Pedó, conta que todas as operações 
de e-commerce da empresa foram internalizadas. “Concluímos esse processo em fevereiro 
deste ano. A ideia inicial era concluir em dois anos, mas 
aceleramos e fizemos em dez meses”, conta, ao dizer 
que as vendas aumentaram muito no digital.

O grande destaque no processo de transforma-
ção digital da Grendene está no pilar de tecnologia, no 
qual a empresa mantém um projeto voltado à inovação: 
o Bergamotta Labs.  Lançado em fevereiro de 2020, o 
projeto é um sistema com três laboratórios que apro-
xima a Grendene do ecossistema de startups e de ino-
vação aberta. “Temos um processo de inovação interno 
com pessoas alocadas exclusivamente para esse proje-
to”, conta Pedó, ao dizer que dos três laboratórios, um 
é voltado para novas formas de acessar o consumidor; 
outro para a produção; e um terceiro para o desenvolvi-
mento de soluções e produtos. Alguns desses projetos 
que nasceram no Bergamotta Labs já estão no ar, como 
a Nuar, que vai além da sandália vegana, 100% reciclá-
vel, com 38% de materiais reciclados pré-consumo e 
10% de fontes renováveis, como óleos vegetais e casca de arroz. A Nuar é uma marca e uma 
plataforma digital em busca do melhor impacto para as pessoas, planeta e animais.

Considerado por Pedó o principal do tripé, o pilar da cultura é multiplicado interna-
mente por meio da Universidade Grendene. Atualmente, a empresa tem mais de 200 colabo-
radores das mais variadas áreas como facilitadores digitais. Eles passaram por um processo 
de capacitação e, agora, disseminam a cultura digital na Grendene. E toda essa transforma-
ção digital que vem sendo desenvolvida pela calçadista está aliada ao processo produtivo 
que há mais de seis anos trabalha com robôs e automação industrial.
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JORGE BISCHOFF ACELEROU O  
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Desde 2017 em processo de transformação digital, 
o Bischoff Group, de Igrejinha/RS, vê a aceleração 
desse movimento como uma herança da pandemia. 
“A transformação digital é trabalhada na cultura da 
empresa, com o engajamento dos nossos funcio-
nários”, ressalta Adriane Lopes dos Santos, direto-
ra de Gestão de Franquias e líder do Programa de 
Transformação Digital do Bischoff Group. Segundo 
ela, nesse último ano, a empresa não somente au-
mentou os investimentos no seu e-commerce como 
também dinamizou o relacionamento com lojistas 
de todo o Brasil, em especial com as 83 lojas Jor-
ge Bischoff franqueadas. “Estivemos longe, mas 
muito mais presentes no dia a dia das lojas. Para 
o consumidor, em março do ano passado criamos 
a Prateleira Infinita, permitindo que ele compre 
on-line e receba na loja física, onde pode ter uma 
experiência diferenciada”, conta Adriane. Além da 
Prateleira Infinita, que teve papel fundamental na 
manutenção das vendas durante as restrições sani-
tárias, a empresa criou formas de ajudar os vende-
dores durante o fechamento do comércio. A “Minha 
Jorge Bischoff” permitiu que, com um código, os 
vendedores cadastrados pudessem comercializar 
produtos Jorge Bischoff, via e-commerce, receben-
do comissão. 

A área de Desenvolvimento de Produto do 
Grupo também contou com transformações impor-
tantes. Adriane lembra que, em agosto de 2020, o 
Bischoff Group adotou uma nova plataforma de tra-
balho que visa a integração total entre a sua rede 
de negócios: empresa, seus parceiros industriais, 
lojas e Centro de Distribuição. “Desde a criação 
dos produtos (incluindo seu detalhamento técnico) 
até a logística e a venda, a utilização de um único 
sistema compartilha dados fundamentais entre os 
elos da cadeia produtiva-varejista. O objetivo é agi-
lizar e otimizar o fluxo de processos, minimizando o 
conflito de informações e trazendo ganho de tem-
po e maior controle”, avalia a gestora, ressaltando 
que o processo está em andamento.
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LUZ DA LUA BUSCOU CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Há cerca de um ano, o movimento da transformação digital faz parte do dia a dia da Luz 
da Lua, de Novo Hamburgo/RS. A calçadista, que conta com cerca de mil funcionários, 
criou em junho de 2020 um comitê para discutir a digitalização da empresa. E desde então, 
vem avançando a passos consistentes e seguros neste processo. O diretor comercial da 

marca, Eduardo Smaniotto, conta que várias iniciativas 
em diversas frentes foram criadas. “Contratamos uma 
consultoria externa para mapear todos os nossos pro-
cessos. Em tempos de margens e resultados escassos, 
o resultado vem do aumento de eficiência e otimização 
de processos. Então, embora não seja digital, o primeiro 
passo foi a análise dos parceiros”, destaca, ao contar que 
a consultoria segue sendo realizada. 

Atualmente, a consultoria está na fase de levan-
tamento de requisitos da área industrial. Smaniotto frisa 
que a empresa utiliza o que há de mais tecnológico, mas 
o que ainda precisa de ajustes será feito após a entre-
ga desta etapa. “Estamos em fase de conclusão de mais 
ajustes na unidade produtiva e queremos ter em breve 
mais notícias.”

Outro ponto importante do processo de transfor-
mação digital da Luz da Lua está relacionado à comuni-

cação digital. No final de 2019, a calçadista mudou sua plataforma de e-commerce e imple-
mentou uma série de melhorias que possibilitaram uma conexão maior das lojas físicas com 
a plataforma. “Dessa forma, as vendedoras podiam fazer vendas por meio do site e serem 
remuneradas. Algumas lojas físicas, inclusive, conseguiram bater suas metas a partir dessa 
novidade que possibilitou a realização de vendas on-line para as lojas físicas”, salienta Sma-
niotto. Outro movimento forte tem sido a realização de lives de lançamento das coleções. 
“Temos feito nossas convenções totalmente digitais e divididas entre os nossos canais de 
atuação. Agora, por exemplo, conseguimos chegar aos clientes multimarcas de forma mais 
próxima e passar as informações que desejamos”, afirma Smaniotto, ao frisar que a venda 
continua sendo presencial.
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ESPECIAL

SUZANA SANTOS AUMENTOU INVESTIMENTOS  
EM MARKETING DIGITAL

Dando sequência a um projeto de digitalização que caminhava 
com passos mais tímidos e se dava basicamente na questão de 
geração de dados e mídias sociais, a Suzana Santos, fabricante de 
calçados femininos de São João Batista/SC, aumentou os investi-
mentos em marketing digital no último ano. A diretora da marca, 
Suzana Santos, conta que a empresa adiantou a criação de um 
e-commerce para o consumidor final e também estreitou o rela-
cionamento com os lojistas, por meio de treinamentos, conven-
ções e showrooms regionais, todos on-line. “A estratégia ajudou 
a fábrica, mesmo com dificuldades, a atravessar o período todo 
da pandemia em plena produção, fechando apenas em função 
do decreto do Governo de San-
ta Catarina, por 15 dias”, conta a 
empresária. Além disso, a maior 

aproximação com o lojista, ajudou a empresa a entender 
uma mudança importante no comportamento da consumi-
dora. “Os consumidores passaram a buscar produtos mais 
confortáveis, para home office. Neste sentido, criamos uma 
linha de calçados injetados, a Prisma, que tem tido uma boa 
receptividade no mercado”, conta Suzana. 

No mercado externo, Suzana ressalta que, ao invés 
das feiras presenciais, o ano foi de muitos eventos digitais, 
nos quais a empresa vem amadurecendo sua participação. 
“A digitalização veio para ficar”, conclui, ressaltando que 
a empresa seguirá aumentando investimentos na área nos 
próximos anos. 

MARINA MELLO MUDOU ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Fabricante de calçados femininos de Nova Serrana/MG, a Mari-
na Mello sempre esteve atenta às transformações e mudanças de 
comportamento do consumidor. “Durante muito tempo estivemos 
presentes em grandes e renomadas revistas, logo após em comer-
ciais de televisão e hoje percebemos que o impacto do digital é 

cada vez maior. Por isso passamos 
a investir mais em conteúdos digi-
tais, trabalhando com influencia-
doras de peso no mercado”, conta 
a diretora de Marketing, Rafaela 
Amaral Martins. 

Segundo ela, além do maior 
investimento em mídias sociais, a 
empresa passou a apostar na trans-
formação digital no processo produtivo, mais especificamente 
na área de criação e desenvolvimento de produtos. “Os inves-
timentos em transformação digital são constantes”, diz, res-
saltando que a empresa está trabalhando em projetos para 
digitalização ainda maior tanto na área B2C quanto B2B. “Em 
breve teremos mais boas notícias”, conclui. 
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MESMO PERDENDO 1,6 MIL POSTOS EM MAIO, SETOR 
SEGUE POSITIVO NO ACUMULADO DO ANO
Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) elaborados pela Abicalçados apontam que, 
no mês de maio, o setor perdeu 1,6 mil postos. Mesmo com o dado negativo, a atividade segue 
positiva no acumulado dos cinco primeiros meses de 2021, com 6,4 mil postos gerados. Com 
o resultado, o setor encerrou o mês cinco com 253,5 mil empregos diretos na atividade, 10,6% 
mais do que no mesmo mês de 2020. 

Entre os estados, o maior empregador do setor segue sendo o Rio Grande do Sul, que 
apesar de ter perdido 624 postos em maio, encerrou o mês cinco com 78,74 mil pessoas empre-
gadas na atividade, 6,6% mais do que em maio de 2020. Segundo maior empregador, o Ceará 
perdeu 586 vagas em maio, encerrando o mês cinco com 57,4 mil trabalhadores empregados, 
13,2% mais do que no mesmo mês do ano passado. A Bahia, terceiro estado empregador do 
setor, registrou a criação de 616 postos em maio, encerrando o período com 30,55 mil pessoas 
empregadas na atividade, 25% mais do que em 2020. O quarto empregador brasileiro é São 
Paulo, que apesar de ter perdido 732 vagas em maio, encerrou o período com 27,4 mil pessoas 
empregadas na atividade, 11% mais do que no mesmo mês do ano passado. 

A coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, explica que 
maio, sazonalmente, é um mês de saldo negativo na movimentação do emprego na indústria 
calçadista. “Ainda assim, foi o menor número de demissões no saldo dos últimos 11 anos. Porém, 
ainda que o estoque de emprego na indústria calçadista esteja 10,6% acima do estoque de maio 
de 2020, ainda não é suficiente para recuperar as perdas de 2019”, explica, ressaltando que o 
estoque de emprego de 2021 está 10,3% abaixo do nível de maio de 2019.

ABINOTÍCIAS
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ABICALÇADOS PARTICIPA DE ENCONTRO 
VIRTUAL DE CALÇADISTAS LATINO-AMERICANOS
Representando o calçado verde-amarelo, a Abicalçados participou do Fórum Virtual do Calçado 
Latino-Americano, que reuniu representantes do setor do Brasil, Argentina, México, Colômbia, Equa-
dor, Peru, Chile, Uruguai, Venezuela, Guatemala e El Salvador. Organizado pela Câmara das Indústrias 
de Calçados do Equador (Caltu - sigla em espanhol), o evento ocorreu nos dias 29 e 30 de junho.

Na oportunidade, o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, apresentou da-
dos da indústria nacional, que apesar do impacto provocado pela Covid-19, segue sendo a quarta 
maior produtora do planeta, atrás da China, Índia e Vietnã. No ano passado foram produzidos 763,7 
milhões de pares, dos quais 93,8 milhões foram embarcados para 170 destinos. Apesar dos números 
expressivos, houveram quedas de 18,4% em produção e 18,6% em exportação em relação a 2019. 
Para 2021, a expectativa é de uma recuperação gradual, com crescimentos de 10% a 14% em produ-
ção e de 10 a 16% em exportação ante 2020. “Mesmo com esses números, seguiremos abaixo dos 
níveis de 2019”, disse o dirigente. Para a retomada da atividade, Ferreira destacou que o setor cal-
çadista brasileiro vem trabalhando a digitalização do mercado, apostando em ações digitais, como 
feiras, rodadas de negócios, porém sem deixar de lado os eventos físicos. “A digitalização é um ca-
minho sem volta, mas seguimos nos presenciais. Existe uma mudança de cultura no setor calçadista 
brasileiro que foi estimulada durante a pandemia e as restrições impostas”, comentou. 

Defesa comercial
Dois grandes temas uniram os integrantes calçadistas do Mercosul: a importância da ratificação 
do acordo de livre comércio entre o Bloco e a União Europeia e a defesa comercial contra a 
importação predatória. Ferreira ressaltou que a Europa responde por mais de 20% das exporta-
ções brasileiras de calçados e que tem potencial para aumentar ainda mais esse número caso o 
acordo seja efetivado. 

Já com relação à defesa comercial, o executivo destacou a importância da manutenção da 
Tarifa Externa Comum (TEC) e a exclusão dos calçados do possível acordo de livre comércio entre 
o Bloco e Vietnã /Indonésia. “Ambos os temas, tanto a diminuição da TEC quanto o acordo com os 
países asiáticos colocariam toda a indústria calçadista da Região em risco. Ocorreria uma verdadeira 
invasão de produtos asiáticos com preços muito mais baratos, mas que trazem consigo uma série 
de subsídios governamentais e a exploração de mão de obra, já que ambos os países não ratificam 
os mais importantes acordos de boas práticas no trabalho no âmbito da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT)”, concluiu o dirigente, sendo seguido pelos demais integrantes do Mercosul.  
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ABICALÇADOS SAÚDA LANÇAMENTO DA 
FRENTE PARLAMENTAR BRASIL COMPETITIVO

Com o objetivo de criar um canal de comunicação efetivo com o Poder Público federal, o Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), do qual a Abicalçados é parceira, lançou a Frente Parlamentar pelo Brasil 
Competitivo. O evento de lançamento ocorreu no último dia 30 de junho.

A Frente reúne 202 parlamentares federais, entre deputados e senadores, e tem como pre-
missa criar um canal direto de comunicação de pleitos da indústria junto ao Poder Público para que 
possam ser sanados os gargalos que somam no Brasil um dos custos produtivos mais elevados do 
mundo. O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, que participou do lançamento de 
forma digital, ressalta que a iniciativa irá somar esforços à Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Setor Coureiro-Calçadista, existente desde 2019 e que leva pleitos específicos da atividade para o 
Congresso Nacional. 

Ferreira reforça que estudo revelado recentemente pelo MBC aponta que o Custo Brasil, 
que engloba carga tributária, problemas de infraestrutura e encargos com mão de obra, é R$ 1,5 
trilhão superior à média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). “Hoje, 22% do PIB brasileiro é Custo Brasil. Não temos como competir 
de forma igualitária com nossos principais concorrentes. É urgente que se mude esse cenário, sob 
risco de um desaparecimento da indústria de transformação, já combalida por uma pandemia sem 
precedentes históricos”, avalia Ferreira. 

O dirigente da Abicalçados destaca que, embora exista uma crescente conscientização da 
classe política acerca da importância da indústria para o desenvolvimento econômico e social do 
Brasil, é preciso colocar em prática ferramentas que garantam a sobrevivência e a competitividade da 
atividade. “A indústria de transformação brasileira, que já foi a 8ª do planeta e hoje figura na 16ª posi-
ção, diminuiu 1,6%, em média, na última década. Precisamos voltar a crescer, gerar desenvolvimento, 
emprego e renda para a sociedade brasileira”, pontua o executivo.  

A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo é presidida pelo deputado federal Alexis Fon-
teyne (Novo/SP) e levará para o Congresso Nacional pleitos elencados pelo MBC, que possui grupos 
temáticos para debater questões dos âmbitos Tributário, Trabalhista, de Infraestrutura, de Crédito e 
de Inovação. A coordenadora do Jurídico da Abicalçados, Suély Mühl faz parte do grupo temático 
Trabalhista e recentemente realizou uma apresentação sobre os pleitos do setor, destacando necessi-
dades de revisões nas excessivas Normas Regulamentadoras (NRs), nas cotas PCD e menor aprendiz 
na indústria, e a aplicação do programa Emprega Mais, que visa profissionalização de jovens por meio 
de cursos técnicos em todo o Brasil. 
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FEIRAS NACIONAIS CONFIRMAM 
EVENTOS PRESENCIAIS

Com o avanço acelerado da vacinação em todo o País, algumas feiras comerciais do setor cal-
çadista confirmaram suas edições presenciais. Em 2021, ainda ocorrem a SC Trade Show, em 
Florianópolis, entre 19 e 21 de outubro. Após, entre 15 e 17 de novembro, o encontro do setor é 
na Zero Grau, em Gramado/RS.

A primeira a ocorrer em 2022 será a Couromoda, entre os dias 16 e 18 de janeiro, no Expo 
Center Norte, em São Paulo/SP.

Na sequência, em maio de 2022, já está marcado o Salão Internacional do Couro e do Cal-
çados (SICC). Marcado para 24 a 26 de maio, o evento da Merkator Feiras e Eventos e sindicatos 
calçadistas parceiros em Gramado/RS promete ser um sucesso de vendas diante da retomada 
da economia brasileira. 

Já entre 11 e 13 de agosto, em São Paulo/SP, acontece a Francal Ablac Show. Em nota, os 
organizadores ressaltam que “têm a certeza de que a realização da feira em 2022 se dará num 
ambiente seguro, propício e estratégico para alavancar os negócios da temporada de final de 
ano do mercado calçadista”.

ABINOTÍCIAS
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Com o avanço da vacinação contra a 
Covid-19 e a adoção de medidas de 
estímulo à economia no Brasil, a Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) 
prevê um crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) próximo a 4,9% no 
fechamento de 2021. 

Em um cenário base, a projeção 
era de um crescimento do PIB de 3% 
em 2021, considerando um retorno da 
atividade econômica desde maio, com 
a redução das medidas de isolamen-
to social e o controle da pandemia. O 
gerente de Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo, no entanto, afirmou que, apesar de problemas como o aumento no contágio 
pela Covid-19 e a alta na inflação, outros fatores positivos têm contribuído para uma recupera-
ção da economia. Entre eles um impacto menor da segunda onda sobre a atividade industrial, 
a liberação gradativa do setor de serviços e a oferta de insumos e matérias-primas no mercado 
para a produção industrial. “Em março, quando divulgamos a projeção para um crescimento do 
PIB de 3% em 2021, considerávamos um cenário base. Diante dos resultados do primeiro semes-
tre, nossas expectativas caminham mais fortemente para a concretização do cenário otimista, 
de crescimento próximo a 4,9%”, conclui Azevedo.

BRASIL CAMINHA PARA UM AVANÇO 
NO PIB PRÓXIMO A 4,9% EM 2021



18

JULHO 2021

PROJETOS ESPECIAIS DO INSPIRAMAIS 2022 
FOMENTAM INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Fomentar a inovação e a sustentabilidade, com valor de in-
formação, assertividade e gestão de design. Esses são os 
objetivos dos projetos especiais do Inspiramais Digital, que 
ocorrerá de 13 a 16 de julho. Nesta edição, o evento promo-
vido pela Assintecal contará com o Conexão Inspiramais e 
o Conexão Criativa e Comercial, com a parceria do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

No projeto, as empresas expositoras contam com a 
gestão de design, realizada pelo Núcleo de Pesquisa e De-
sign do Inspiramais, desenvolvendo materiais inovadores em 
design, tecnologia e sustentabilidade. A partir da pesquisa de 
inspirações, que é elaborada com base na análise de compor-
tamento e contexto mundial, o integrante do núcleo analisa o 
perfil da empresa expositora e em conjunto avaliam a melhor 
maneira de desenvolvimento e aprimoramento dos materiais.  
Conforme a organização, as empresas podem inscrever seus componentes — dos segmentos 
de calçados, vestuário, acessórios e joalheria —, e as selecionadas passam por curadoria. A pes-
quisa de comportamento elaborada pelo Núcleo de Pesquisa e Design do Inspiramais norteia a 
avaliação. A equipe sugere alterações nos materiais, de maneira que os produtos acompanhem 
a proposta da temporada e possam expor no evento. 

Além do Conexão Inspiramais e do Conexão Criativa e Comercial, o programa conta tam-
bém com o projeto Preview do Couro, que antecipa os destaques da temporada 2023_I. Além 
dos projetos especiais, o público pode ter uma prévia do Future Proof, assistindo as Palestras de 
Inspirações, que terão início no dia 1º de julho e se estenderão até o mês de agosto. 

Inscreva-se e confira a programação no site www.inspiramaisdigital.com.br.

ABINOTÍCIAS

http://www.inspiramaisdigital.com.br
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Visando promover o desenvolvimento das empresas associadas por meio da facilitação da integra-
ção da gestão com um sistema ERP desenvolvido para o varejo de calçados, a Abicalçados acaba 
de anunciar parceria com a Server. A empresa faz parte do Clube de Benefícios e irá conceder des-
conto de 25% no preço de tabela para associadas que desejam ter o ERP BusinessShop. 

Criada na década de 1980 para coordenar a produção de um indústria de ca lçados, a nova 
parceira da Abicalçados tem o seu DNA ligado ao setor. “Com o passar do tempo e sucesso nos tra-
balhos de Tecnologia da Informação desenvolvidos e implementados, identificamos um nicho que 
poderia ajudar outras marcas a crescer de forma coordenada e inteligente, por meio de uma gestão 
eficiente na ponta final junto ao consumidor e passamos a nos dedicar exclusivamente ao varejo de 
calçados”, conta o diretor comercial da empresa, Marcos Zanelatto.

Com o exclusivo sistema BusinessShop, a Server oferece uma gama de soluções integra-
das que vão desde o cadastro de produtos e controle/entrada de estoque, passando pela política 
comercial da loja, markup, promoções, venda consignada, venda remota via Whatsapp/Telegram 
com link de pagamento seguro, administração de vendedores e metas, até a emissão de nota e/ou 
cupom eletrônico ao consumidor final. Zanelatto explica que a solução foi desenvolvida pensando 
na integração de todas as etapas do dia a dia do varejo. 

Negócios em tempo real
O BusinessShop oferece também atualização de todos os números de vendas em tempo real e 
pode ser acessado em qualquer local, por smartphone ou tablet. Vendas e atendimentos por meio 
de dispositivos mobile também são outro diferencial. “Hoje temos clientes que operam suas lojas 
sem a figura do caixa, abrindo espaço para exibição de mais produtos dentro da loja, a venda, 
consulta de estoque, cadastro de consumidor e pagamento podem ser feitos diretamente dentro 
de um tablet, celular, ou mesmo nas próprias máquinas de cartão de crédito, pois nossa tecnologia 
está embarcada nelas”, explica o diretor, ressaltando que a ferramenta ainda oferece a possibilidade 
de geração de catálogos virtuais personalizados para cada cliente, com envio via Whatsapp ou 
Telegram. 

Espelho
Um dos destaques da ferramenta e que vem encantando consumidores pelo Brasil é a tecnolo-
gia dos espelhos digitais interativos, que reconhecem automaticamente os produtos levados ao 
provador e mostram informações sobre os mesmos. No próprio aparelho, o cliente pode solicitar 
outro tamanho, ver looks que compõem e complementam as peças, consultar preços, chamar 
o vendedor etc.

Atualmente, a Server conta com clientes como Usaflex, Bibi, Luz da Lua, Bischoff Group, 
Pampili e Piccadilly. Mais informações pelo e-mail beneficios@abicalcados.com.br.

ASSOCIADOS DA ABICALÇADOS 
PODERÃO TER DESCONTO EM SISTEMA ERP
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Em virtude das dificuldades econômicas e os impactos da segunda onda de Covid-19, a Abicalçados 
vinha, desde maio, trabalhando pela prorrogação dos prazos de cumprimento do e-Social - Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. No último dia 2 de julho, foi 
publicado o atendimento do pleito no Diário Oficial da União. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, conta que o apoio da Frente Parla-
mentar do Setor Coureiro-Calçadista, presidida pelo deputado federal Lucas Redecker (PSDB-RS), foi 
fundamental para o atendimento do pleito junto à Receita Federal. No último dia 17 de junho, Redecker 
solicitou uma reunião com o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto (foto), 
que foi determinante para o desfecho. “Até mesmo para que o sistema atingisse os objetivos a que se 
propunha, de simplificação do atendimento das obrigações acessórias e de otimização dos processos, 
era necessário que, primeiro, as empresas estivessem aptas a utilizá-lo. O e-Social não poderia trazer 
insegurança às empresas no cumprimento de suas obrigações, e muito menos colocar em risco os di-
reitos dos empregados”, explica o executivo, ressaltando que empresas procuraram a Abicalçados com 
dificuldades na implementação e adequação ao Sistema, em especial para a fase de Saúde e Segurança 
no Trabalho, devido ao período conturbado pelos impactos da Covid-19. 

Sistema
O e-Social foi elaborado pelo Governo Federal no intuito de integrar os dados gerados pelas empresas 
referentes às obrigações acessórias a caráter trabalhista, fiscal e previdenciário, como o pagamento do 
INSS, FGTS, auxílio-doença, entre outros. Com o atendimento do pleito, as empresas ganham fôlego 
para atendimento do e-social. Confira os novos prazos:

ABICALÇADOS COMEMORA 
PRORROGAÇÃO DO E-SOCIAL

WEBINAR ABICALÇADOS + BLU

DATA: 10/09/2020

HORÁRIO: 16h30min

INSCRIÇÕES GRATUITAS: https://forms.gle/p9DwHXFhR7VHWQqX6

MAIS INFORMAÇÕES: relacionamento@abicalcados.com.br

DADOS

2020
PRODUÇÃO (JANEIRO A SETEMBRO): -30,9%
PRODUÇÃO (PROJEÇÃO 2020): -25%
EXPORTAÇÃO (JANEIRO A SETEMBRO): -24,4%
EXPORTAÇÃO (PROJEÇÃO 2020): -26%
EMPREGO (ATÉ SETEMBRO): -14%
EMPREGO (PROJEÇÃO 2020): - 17,5%

INFORMAÇÕES

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

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

4ª FASE - EVENTOS SST 
Grupo 1 (empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões):  
13/10/2021 a partir das 8 horas;
Grupo 2 (entidades empresariais com faturamento, no ano de 2016, de até R$ 78 milhões 
e que não sejam optantes pelo Simples Nacional):  
10/01/2022 a partir das 8 horas; 
Grupo 3 (empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física 
(exceto doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos): 
10/01/2022 a partir das 8 horas.

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados
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OLHAR DE ESPECIALISTA

A Transformação Digital é um tema recorrente nas discussões de tecnologia e planejamento dentro 
das organizações, desde automatizar um processo para redução de custos operacionais, instalar 
um novo sistema que irá mudar a forma como interagimos com nosso cliente, até aproveitar uma 
nova tecnologia para criar um segmento de negócios ou canal de vendas que era improvável ante-
riormente. A transformação digital nos negócios nos levou a inovações incríveis, porém nos últimos 
anos a quantidade de novas empresas e iniciativas de tecnologia cresceu drasticamente e o acesso 
a informações e novidades ficou tão amplo e acelerado que é fundamental o uso de critérios para 
selecionar os melhores projetos e iniciativas.

Utilizar critérios para avaliar ideias, iniciativas ou projetos, tem como um dos principais ob-
jetivos, concentrar ao máximo a energia dos colaboradores e permitir que eles tenham foco e se 
conectem cada vez mais com a estratégia da organização. Abaixo uma amostra de critérios que 
podem ser utilizados neste processo de priorização e avaliação de propostas:

• Estratégia: a proposta sendo avaliada está diretamente conectada com a estratégia de prio-
ridades da empresa e apresenta potencial para facilitar ou acelerar o atingimento das metas 
propostas pelas diretrizes estratégicas.

• Escala: se o projeto atende os requisitos de escalabilidade, é um questionamento que 
avalia se o crescimento do projeto, seja em resultados ou quantidade de clientes, está 
dentro da expectativa da organização. Permite priorizar projetos com maior potencial de 
impacto nos negócios.

• Capacidade: a execução de novos projetos demanda a alocação de colaboradores e de re-
cursos financeiros, avaliar a capacidade de execução ajuda a identificar se conseguimos des-
tinar todos os profissionais necessários ao projeto e se todos os recursos financeiros neces-
sários se encontram disponíveis para o início dos trabalhos.

• Experiência: a experiência de colaboradores, clientes e consumidores se tornou um fator cen-
tral e estratégico na avaliação de todos os projetos e é fundamental questionar sempre se a 
experiência de quem usa o produto ou serviço sendo oferecido vai ser encantadora.
Reconhecida e premiada como uma empresa inovadora, foi natural que a tecnologia e a 

inovação, através da transformação digital, fossem para o centro das discussões estratégicas da 
Piccadilly nos últimos anos. 

Como aconteceu com a grande maioria das empresas, com o agravamento do cenário de 
crise mundial, esses projetos foram acelerados. Essa evolução aconteceu com o amadurecimento da 
área de Tecnologia da Informação para uma área focada na Transformação Digital, com uma postu-
ra de consultoria para as áreas de negócios e uma visão de ecossistema tecnológico, avaliando os 
impactos e oportunidades de cada iniciativa. 

Entre os diversos projetos que aconteceram do ano passado até agora, tivemos a implemen-
tação de recursos para a operação multicanal como a prateleira infinita. Nela, nossas franquias e lojas 
parceiras podem ampliar a gama de produtos ofertados para as suas consumidoras, considerando 
todo o catálogo de produtos do e-commerce. Nas vendas do e-commerce temos a opção de retira-
da em loja, aumentando as oportunidades de relacionamento presencial com nossas consumidoras.

Também lançamos o aplicativo Piccadilly Na Sua Casa, permitindo que as franquias e lojas 
parceiras realizem todo o processo de venda on-line e gestão de malinhas entregues para clientes 
selecionadas. Esse aplicativo já vai para sua segunda fase, trazendo recursos de marketplace, split de 
pagamentos, interação via Whatsapp, entre outros. Para apoiar consumidoras a ampliar suas fontes 
de renda neste momento difícil, também criamos o canal de vendas Embaixadoras Piccadilly, que 
permite que qualquer pessoa possa vender os nossos produtos e ser remunerada. 

E não é apenas na área comercial que a transformação esteve presente. No último semestre 
implementamos as duas primeiras fases do Projeto Indústria Digital, levando novos recursos para 
todo o processo industrial. Com uma arquitetura de sistemas flexível foi possível quinzenalmente 
entregar novas funcionalidades para os times, desde o corte até a montagem dos calçados.

Rafael Fossati é gestor de tecnologia e transformação digital na Piccadilly, 
atua há mais de duas décadas nesta área tendo passado por empresas 
como Paquetá Calçados, Agibank, SONAE e Ipiranga. Fossati tem formação 
em Administração de Empresas pela PUCRS.

O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Rafael Fossati
Gestor de tecnologia e transformação digital na Piccadilly
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A Abicalçados, em prol de representar os interesses da indústria calçadista, integra desde agos-
to de 2020, a governança do Projeto Redução do Custo Brasil perante o Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC) que aproxima os setores público e privado para a melhoria da competitividade 
do País, para o aumento da capacidade de investimento do Estado e a melhoria dos serviços 
públicos essenciais oferecidos aos brasileiros. O movimento é formado por empresas, lideranças 
empresariais, executivos, gestores públicos e colaboradores engajados em uma causa: o Brasil.

As ações e projetos são baseados em quatro eixos: melhoria da governança e gestão 
pública, redução do Custo Brasil, economia digital e melhoria da educação.

Assim, trabalhamos em conjunto para que reformas estruturais sejam realizadas, permitin-
do que os setores público e privado contribuam de forma eficaz para um Estado mais eficiente.

Buscamos a redução do Custo Brasil, problema que afeta do cidadão comum ao setor 
produtivo, dentre eles, o calçadista. Temos um sistema tributário complexo, uma insegurança 
jurídica, além de outros gargalos. O combate ao custo se tornou ainda mais urgente diante da 
crise econômica agravada pela pandemia.

Atuamos junto ao Ministério da Economia, na elaboração de medidas que reduzam o 
impacto do Custo Brasil.

Frentes Parlamentares
O setor coureiro-calçadista brasileiro já conta com uma importante representação no Con-
gresso Nacional. Trata-se da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-calçadis-
ta, lançada em novembro/2019. Coordenada pelo deputado federal Lucas Redecker (PSDB/
RS), a Frente é formada por deputados federais e senadores, potencializando a representação 
no Congresso Nacional.

Em vias de Projeto Redução do Custo Brasil, como integrante da Governança, passaremos 
a contar também com a Frente Parlamentar Pelo Brasil Mais Competitivo (FPBC), lançada no 
último dia 30 de junho. Presidida pelo deputado federal Alexis Fonteyne (Novo/SP), é composta 
por mais de 200 parlamentares entre senadores e deputados, que trabalharão para reduzir o 
Custo Brasil. Entre as prioridades, estão as reformas tributária e administrativa. Na pauta entram 
ainda temas como qualificação profissional, segurança jurídica, infraestrutura, entre outros.

A estratégia é unir forças para melhorar o ambiente de negócios e para permitir que as 
empresas brasileiras compitam de igual para igual com as concorrentes internacionais. De acor-
do com estudo do Ministério da Economia em parceria com o Movimento Brasil Competitivo, 
o Custo Brasil chega a R$ 1,5 trilhão ou 22% do PIB do País. Este é o valor que as empresas do 
Brasil gastam a mais que os países da OCDE todos os anos por conta de problemas internos.

O lançamento da Frente Parlamentar foi pauta da Abicalçados, que vem atuando forte-
mente no Projeto, seja por meio dos Grupos Técnicos, ou por meio da Coalizão Indústria. 

PROJETO REDUÇÃO
DO CUSTO BRASIL

INFORME JURÍDICO

Suély Mühl
Coordenadora Jurídica
suely@abicalcados.com.br

https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54183
https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54183
https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54264
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Dando inicio ao processo de renovação, o Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de 
calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil), elegeu seus mercados-alvo para o próximo convênio, do biê-
nio 2022/2023. A reunião entre representantes da Apex-Brasil, Abicalçados e empresas calçadistas 
ocorreu no último dia 22 de junho, de forma digital. 

Na oportunidade, as mais de 30 empresas calçadistas presentes iniciaram o processo de 
seleção. Letícia Masselli, coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, destacou a repre-
sentatividade das empresas participantes. “No encontro, estavam representadas empresas dos prin-
cipais polos calçadistas brasileiros e de todos os segmentos, o que mostra a importância adquirida 
pelo convênio neste momento em que vislumbramos uma retomada no mercado internacional”, diz. 

Com a discussão, ficaram definidos como mercados-alvo os Estados Unidos, Colômbia, 
Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, França e Coreia do Sul — este último o único da lista que 
será mercado-alvo dos calçadistas pela primeira vez. “Como é a primeira vez deste mercado, 
será realizado um estudo antes do início das ações do Brazilian Footwear”, explica a gestora do 
Brazilian Footwear na Apex-Brasil, Mariele Lais Christ. Novidade do Programa, dois países foram 
elencados como mercados secundários, que serão objetos de observação ao longo do convênio. 
Rússia e Arábia Saudita ficarão em análise para mapeamento de oportunidades. 

Os mercados
Segundo Mariele, todos os selecionados são potenciais e apontam para uma democratização re-
levante, já que contemplam interesses de empresas de todos os portes e das mais diferentes ma-
turidades exportadoras. “Empresas que estão iniciando no processo de internacionalização são 
contempladas com ações em mercados menos desafiadores, como o latino-americano, em es-
pecial pelas similaridades culturais. Já empresas mais maduras buscam países mais desafiadores, 
caso dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Coreia do Sul”, exemplifica, ressaltando que 
o objetivo do convênio é desbravar mercados potenciais e também manter e ampliar a presença 
nos cativos. “Outro fator relevante é a pulverização dos países-alvo, abrangendo todos os conti-
nentes e tendo impactos residuais em mais países importantes para o nosso calçado”, acrescenta. 

Brazilian Footwear
Assinado pela primeira vez no ano 2000, o Brazilian Footwear é renovado a cada dois anos e tem 
como objetivo auxiliar empresas de calçados nos processos de internacionalização. Com o apoio 
do programa, são promovidas ações de promoção comercial, como a participação de marcas bra-
sileiras em feiras e rodadas de negócios internacionais, e também ações de imagem que buscam 
fortalecer as marcas nacionais, bem como a identidade do calçado Made in Brazil. 

Posicionado entre os cinco principais programas setoriais com a Apex-Brasil — de um total 
de mais de 50 —, o Brazilian Footwear diversificou de sobremaneira as exportações de calçados 
brasileiros, passando de 99 destinos (2000) para mais de 160 destinos (2019). Ao todo, as 328 em-
presas associadas respondem por mais de 70% do valor total gerado pelas exportações brasileiras 
de calçados (US$ 658 milhões em 2020).

CALÇADISTAS ELEGEM MERCADOS-ALVO 
DO BRAZILIAN FOOTWEAR 2022-2023

BRAZILIAN FOOTWEAR
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Estados Unidos
Principal destino das exportações brasileiras de calçados desde os primórdios do setor 
no mercado internacional, os Estados Unidos são os principais importadores de calçados 
do planeta. Entre janeiro e junho deste ano, os norte-americanos importaram 6,36 mi-
lhões de pares brasileiros, que geraram US$ 88 milhões, altas de 44,4% em volume e de 
30,8% em receita no comparativo com o mesmo período do ano passado. Atualmente é 
mercado-alvo do Brazilian Footwear. 

Colômbia
A Colômbia já foi mercado-alvo do Brazilian Footwear no passado, quando foram qua-
lificadas as exportações para o país. Agora retorna como mercado-alvo, onde será tra-
balhado o calçado brasileiro, em ações de promoção comercial e imagem. Entre janeiro 
e junho, os colombianos importaram 4 milhões de pares brasileiros, que geraram US$ 13 
milhões, incrementos de 51,3% em volume e e 16,4% em receita no comparativo com igual 
período do ano passado. 

Reino Unido
O Reino Unido renova sua presença entre os mercados-alvo do Brazilian Footwear para 
2022/2023. Com preço médio do calçado importado do Brasil bastante elevado em rela-
ção à média geral (US$ 15,27 ante US$ 6,56), é um mercado atrativo para empresas que tra-
balham com calçados de alto valor agregado. Entre janeiro e junho, o Reino Unido importou 
607,5 mil pares brasileiros, pelos quais foram pagos US$ 9,16 milhões, queda de 24,4% em 
volume e incremento de 20,7% em receita no comparativo com o mesmo período de 2020. 

França
A França é uma grande compradora, especialmente de private label - com marca do 
cliente. Entre janeiro e junho deste ano, os franceses importaram 3,1 milhões de pares 
brasileiros, pelos quais pagaram US$ 28 milhões, altas de 13,7% em volume e de 11,7% em 
receita no comparativo com igual ínterim de 2020. Atualmente, a França é mercado-alvo 
do Brazilian Footwear.

Emirados Árabes Unidos
Já tendo sido mercado-alvo do Brazilian Footwear e estando fora do rol de mercados do 
convênio 2019/2021, os Emirados Árabes Unidos são considerados uma grande porta de 
entrada para o produto brasileiro na região do Golfo Pérsico, permitindo que o programa 
trabalhe os países do bloco de forma integrada. Entre janeiro e junho deste ano foram 
exportados para lá 418,7 mil pares por US$ 3,12 milhões, incremento de 10,9% em volume 
e queda de 0,8% em receita no comparativo com igual período de 2020.

Coreia do Sul
Estreando entre os mercados-alvo do Brazilian Footwear, a Coreia do Sul será alvo de um 
estudo de mercado antes de receber ações de promoção comercial e de imagem. O obje-
tivo é sondar a viabilidade do calçado brasileiro em um dos países mais desenvolvidos do 
continente asiático. A Coreia do Sul importou 529,35 mil pares verde-amarelos por US$ 
2,58 milhões entre janeiro e junho. Incremento de 19,2% em volume e queda de 5,4% em 
receita no comparativo com igual período do ano passado. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

Expectativas 
Com a retomada econômica internacional, em virtude do avanço da vacinação contra a Covid-19 e 
a normalização do comércio, existe uma expectativa de incremento nas exportações de calçados 
brasileiros. Conforme projeção da Inteligência de Mercado da Abicalçados, os embarques devem 
registrar incremento de 13% ao longo de 2021. Mariele destaca que o Brazilian Footwear terá função 
preponderante na estimativa de incremento dos embarques. Segundo ela, a expectativa é de que, 
a partir da retomada gradual dos eventos presenciais, combinados com os digitais, que ganharam 
força ao longo de 2020, mais empresas participem das ações de promoção comercial e de imagem 
do Brazilian Footwear.

CONHEÇA OS MERCADOS-ALVO DO BRAZILIAN FOOTWEAR
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BRAZILIAN FOOTWEAR

Promovidas entre os dias 17 de maio e 11 de junho, as rodadas digitais de negócios com com-
pradores latino-americanos devem gerar mais de US$ 2,3 milhões para calçadistas brasileiros. 
A ação foi promovida no âmbito do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de 
calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos (Apex-Brasil). 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que as 36 mar-
cas nacionais participantes da iniciativa reportaram a venda de 149,8 mil pares de calçados, du-
rante as rodadas e também em negócios que ficaram alinhavados. As rodadas ocorreram com 
compradores selecionados dos mercados da Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Equador. 

Participaram da edição da ação as marcas Petite Jolie, Marina Mello, Suzana Santos, Re-
nata Mello, Azillê, Pegada, Perlatto, Ferrucci, Bebecê, Alls, Penalty, GVD, Beira Rio Conforto, 
Activitta, BR Sport, Moleca, Molekinha, Molekinho, Vizzano, Modare Ultra Conforto, Le Fantymy, 
Werner, BSB, Zagga, CCR, Pisom, Kildare, Plugt, Prime Export, Tabita, Batatinha, Hinara Calça-
dos, Gabriely Cardoso, Arezzo, Mark Shoes e Akazzo. 

Agosto
Devido à alta procura, o evento digital terá uma edição extra entre os dias 9 e 27 de agosto. “As 
empresas estão, cada vez mais, se engajando em ações digitais. Para a próxima, já temos poucas 
vagas disponíveis”, avisa Paola. 

Calçadistas interessadas em participar das reuniões digitais podem escolher três mer-
cados a serem trabalhados entre: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. A ação conta com 
subsídio de até 50% do Brazilian Footwear.

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

RODADAS DIGITAIS DE 
NEGÓCIOS DA AMÉRICA LATINA 
DEVEM GERAR US$ 2,3 MILHÕES



26

JULHO 2021

VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR ESTÁ NO AR
EM PLATAFORMA 100% DIGITAL

Diante das perspectivas otimistas nas exportações de 
calçados brasileiros, que cresceram mais de 30% no pri-
meiro semestre, na relação com o mesmo período do 
ano passado, a Abicalçados, em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), lança a edição Vogue Brazilian Footwear. 
Publicada desde 2009, a publicação é uma referência 
internacional do calçado brasileiro e gera conexões re-
levantes com compradores dos principais mercados do 
mundo. Pela primeira vez totalmente digital, a Revista é 
trilíngue (português, inglês e espanhol) e traz tendên-
cias para o Verão 2022 no link vogue.brazilianfootwear.
com/en. A ação ocorre no escopo do Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações de calçados mantido 
pelas duas entidades. 

Carla Giordani, da área de Gestão de Projetos da 
Abicalçados, destaca que a publicação traz 46 marcas 
verde-amarelas, que apresentam seus hits para o Verão 
2022. “Além das imagens e leituras especializadas, com 
todo o know-how e curadoria da Vogue, teremos quatro 
matérias especiais, destacando o potencial das marcas 
nacionais nas áreas de exportação, sustentabilidade, ino-
vação, tecnologia e design”, adianta.

Segundo Carla, a publicação será divulgada para 
um mailing qualificado de mais de quatro mil compra-
dores internacionais nos principais mercados, nas redes sociais do Brazilian Footwear e também por 
meio de Relações Públicas contratadas nos Estados Unidos e Peru. “Mesmo que o foco principal seja 
nesses dois mercados, a Vogue Brazilian Footwear tem uma importante entrada em todos os princi-
pais compradores do calçado brasileiro, já que a marca Vogue soma mais de 50 milhões de seguido-
res somente nos países-alvo do programa Brazilian Footwear (Estados Unidos, Peru, França, Reino 
Unido e China) ”, explica. 

Conexões
A Vogue Brazilian Footwear estará conectada com a plataforma digital BrazilianFootwear.com, na 
qual constam perfis completos das marcas participantes. O objetivo é atrair os compradores para o 
site mantido pela Abicalçados como forma de gerar negócios de forma ágil e facilitada. 

BRAZILIAN FOOTWEAR

http://vogue.brazilianfootwear.com/en/
http://vogue.brazilianfootwear.com/en/
http://BrazilianFootwear.com
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PLAYTIME MARKETPLACE ABERTA 
A MARCAS BRASILEIRAS

A Playtime Marketplace, plataforma digital do grupo Picaflor, empresa francesa que promove 
feiras para o segmento infantil em Nova Iorque, Paris e Xangai, é uma das grandes apostas do 
Grupo para 2021, trazendo oportunidades de negócios para marcas deste segmento em um for-
mato 100% digital. Com mais de 420 das principais marcas do segmento no mundo e recebendo 
visitas de mais de 7 mil compradores dos principais mercados, a Playtime Marketplace se confi-
gura em uma oportunidade relevante de posicionamento para marcas brasileiras do segmento 
infantil, que tem o apoio do Brazilian Footwear para participar da ação.  

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruísa Scheffel, destaca que existe 
uma minuciosa curadoria para a participação na plataforma, de maneira a garantir um ambiente 
com marcas relevantes para compradores com potencial de negócios. “A Playtime é referência 
na busca de marcas que atuam com sustentabilidade não somente ambiental, mas que também 
prezam por boas práticas no ambiente produtivo. É uma plataforma de posicionamento para 
um público crescente”, explica. 

Atualmente, estão presentes na plataforma com o apoio do Brazilian Footwear as marcas 
brasileiras  Dalai Beachwear, Matuschka Mia, Mini Melissa, Planet Sea e Tnin Shoes. O apoio do 
Brazilian Footwear é de 50% do valor total da ação. 

Mais informações e inscrições pelo e-mail ruisa@abicalcados.com.br.

BRAZILIAN FOOTWEAR
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BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DO PRIMEIRO 
SEMESTRE NOS MESMOS NÍVEIS DE 2019

Depois de experimentar um ano de queda em função dos impactos da pandemia da Covid-19, 
o setor calçadista brasileiro indica uma sensível recuperação nos embarques de calçados no 
primeiro semestre de 2021. Conforme dados elaborados pela Abicalçados, no primeiro semestre 
as exportações de calçados somaram US$ 389 milhões, geradas pela comercialização de 57 
milhões de pares. As altas são de 17,7% em receita e de 32,3% em volume no comparativo com 
a base deprimida de 2020 do mesmo período do ano passado, quando o mundo passava pelo 
auge da pandemia do novo coronavírus.Já no comparativo com o período pré-pandêmico, com 
o primeiro semestre de 2019, houveram quedas de 19% em receita e de 0,3% em volume. O valor 
menor gerado pelas exportações, explica a Abicalçados, se dá em função do ajuste de preços 
para o mercado internacional, já que com o dólar mais valorizado é possível conceder valores 
mais competitivos. 

Segregando apenas o mês de junho, em 2021 foram embarcados 7,78 milhões de pares, 
que geraram US$ 65,47 milhões, altas de 116% em volume e de 84% em receita no comparativo 
com a base deprimida de junho passado. Já no comparativo com junho de 2019, o avanço é de 
19,7% em pares e a queda é de 2,6% na receita gerada. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que, embora exista um 
indicativo de sensível recuperação dos embarques, possivelmente o setor encerrará 2021 em 
níveis abaixo dos registrados na pré-pandemia, em 2019. “Estamos crescendo sobre uma base 
historicamente fraca, que nos levou a patamares de quase quatro décadas atrás”, avalia o exe-
cutivo, lembrando que no ano passado as exportações caíram mais de 18%.
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BALANÇA COMERCIAL

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

JAN - JUN 2020: US$ 330,40 milhões JAN - JUN 2021: US$ 389 milhões VARIAÇÃO:  17,7%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - JUN 2020: US$ 145,96 milhões 
JAN - JUN 2021: US$ 166,81 milhões

VARIAÇÃO:  14,3%

JAN - JUN 2020: US$ 81,97 milhões 
JAN - JUN 2021: US$ 95,47 milhões 

VARIAÇÃO:  16,5%

JAN - JUN 2020: US$ 34,57 milhões 
JAN - JUN 2021: US$ 43,16 milhões 

VARIAÇÃO: 24,9%

TOTAL

JAN - JUN 2020: US$ 158,15 milhões JAN - JUN 2021: US$ 159,70 milhões VARIAÇÃO: 1,0%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - JUN 2020: US$ 90,40 milhões 
JAN - JUN 2021: US$ 89,06 milhões 

VARIAÇÃO:  -1,5%

JAN - JUN 2020: US$ 27,21 milhões 
JAN - JUN 2021: US$ 27,19 milhões 

VARIAÇÃO:  -0,1%

JAN - JUN 2020: US$ 19,63 milhões 
JAN - JUN 2021: US$ 16,55 milhões 

VARIAÇÃO:  -5,5%

Destinos
No primeiro semestre, o principal destino do calçado brasileiro no exterior foi os Estados Unidos, 
para onde foram embarcados 6,36 milhões de pares que geraram US$ 88 milhões, incrementos 
de 44,4% em volume e de 30,8% em receita na relação com o primeiro semestre de 2020. 

O segundo destino do semestre foi a Argentina, para onde foram embarcados 5 milhões 
de pares que geraram US$ 48 milhões, incrementos de 59,3% e de 48,4%, respectivamente, ante 
mesmo período do ano passado.

O terceiro destino do semestre foi a França, para onde foram embarcados 3,36 milhões 
de pares que geraram US$ 28 milhões, altas de 13,7% e 11,7%, respectivamente, ante igual ín-
terim de 2020. 

Importações chinesas registraram incremento de 125% em junho
Assim como as exportações, as importações de calçados registraram incremento em junho. 
Terceiro mês consecutivo de alta ante 2020, o mês seis registrou a entrada de 1,3 milhão de pa-
res, pelos quais foram pagos US$ 26,7 milhões, altas e 23,2% e de 19,7% ante junho de 2020. No 
acumulado do semestre, as importações de calçados somaram 12 milhões de pares, pelos quais 
foram pagos US$ 159,7 milhões, queda de 4,6% em volume e alta de 1% em receita em relação 
aos seis meses do ano passado. 

As três principais origens do calçado importado pelo Brasil seguem sendo Vietnã, Indo-
nésia e China. Conforme o relatório, no mês de junho o Vietnã exportou para o Brasil 547,6 mil 
pares por US$ 12,64 milhões, queda de 10% em volume e alta de 9,1% em receita na relação com 
o mês correspondente de 2020. A Indonésia embarcou 216 mil pares por US$ 4,34 milhões, que-
da de 6,7% em volume e alta de 3,8% em receita em relação a junho do ano passado. A China, 
por sua vez, registrou as maiores altas. No mês seis, foram importados 286 mil pares chineses 
por US$ 1,68 milhão, incremento de 125% em pares e de 9% em receita no comparativo com igual 
período de 2020. 

No acumulado dos seis meses, as importações dos países asiáticos registraram os se-
guintes números: Vietnã, 4,43 milhões de pares e US$ 89 milhões, quedas de 16,4% e 1,5%, 
respectivamente; Indonésia, 1,5 milhão de pares e US$ 27,2 milhões, quedas de 8,6% e 0,1%, res-
pectivamente; e China, 5 milhões de pares e US$ 18,55 milhões, alta de 5,2% em volume e queda 
de 5,5% em receita ante 2020. 
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