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A Vida de Sapateiro, pauta especial desse Abinforma, traz as agruras e alegrias de pessoas que ajudaram 
- e ajudam - a construir a história da quinta maior indústria calçadista do planeta, a maior fora da Ásia. 
Composto por mais de 5,6 mil fábricas, que empregam diretamente mais de 270 mil pessoas, o setor não 
nasceu gigante. Foi construído com muito suor dos pioneiros e dos seus sucessores, que sofreram crises, 
as ultrapassaram, criaram e se recriaram quando necessário. 

Trazendo para os tempos atuais, os desafios mudaram. Com um mercado difícil, abalado ainda 
mais pela pandemia, que derrubou a produção de calçados a níveis de quase quatro décadas atrás, o 
setor está preparado para uma retomada mais substancial a partir de 2022, mostrando uma dose extra 
de resiliência. Com expectativa de crescer cerca de 12% neste ano, ainda ficaremos 8% abaixo dos níveis 
pré-pandemia, de 2019. Portanto, para empatar com os resultados de 2019, precisaremos passar por uma 
recuperação importante ao longo do próximo ano. No evento Análise de Cenários, a Abicalçados fez as 
projeções possíveis para o ano corrente e o próximo. Confira a matéria aqui.

Mas o que gostaria de abordar neste breve preâmbulo do Abinforma é o novo momento pelo 
qual passa a indústria calçadista brasileira. Não vou tratar de investimentos, que foram severamente 
abalados pelo fatídico ano de 2020, mas de uma tendência que temos notado no mercado mundial 
de calçados. Embora as exportações de calçados respondam por cerca de 14% das vendas setoriais, 
existe uma perspectiva de crescimento mais acelerada neste mercado em comparação com o merca-
do interno, onde ainda pairam inúmeras incertezas econômicas e políticas. 

No mercado externo, viemos sentindo, desde 2019, um interesse cada vez maior por parte dos 
compradores dos Estados Unidos, país que é, historicamente, nosso principal destino internacional. O 
movimento se deve, em grande parte, pela guerra comercial contra a China, instalada ainda pelo go-
verno de Donald Trump e mantida pelo governo de Joe Biden. Com calçados chineses sobretaxados, 
os importadores estadunidenses vêm buscando fornecedores alternativos para um mercado nacional 
gigante, que ano passado consumiu mais de 1,7 bilhão de pares. E é justamente para o Brasil que estão 
se voltando os olhos desses importantes compradores. Prova disso é que, entre janeiro e setembro 
deste ano, os norte-americanos importaram 10 milhões de pares verde-amarelos, que geraram US$ 
133 milhões, expressivos incrementos de 52,7% em volume e de 41,7% em receita na relação com igual 
período do ano passado. Inclusive, as nossas exportações para lá já estão em níveis superiores aos 
pré-pandêmicos. Certamente, trata-se de um novo momento para a indústria calçadista brasileira. 

Boa leitura!

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

A sequência de impactos negativos da seca pro-
longada é mais do que uma ameaça para a eco-
nomia brasileira em 2021. Os efeitos da crise hídri-
ca ganharam força nos últimos meses e, segundo 
analistas, também representam um desafio para a 
atividade econômica em 2022. Haroldo Ferreira, 
presidente-executivo da Abicalçados (Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados), também 
relata que a crise hídrica começa a impactar os 
negócios devido ao aumento nos custos. Segun-
do ele, em caso de necessidade, empresas do 
segmento também avaliam adotar medidas como 
alterações nos turnos de trabalho, para “fugir” de 
horários de pico de consumo de luz. “São estudos 
no momento”, conta.  Notícia completa

Assista aqui

Com 9,6 mil acordos firmados entre empresas e tra-
balhadores, de abril a agosto deste ano, Novo Ham-
burgo ocupa a segunda posição no ranking esta-
dual. Porto Alegre lidera no RS. Logo na sequência, 
em terceiro lugar, aparece Sapiranga, com 8,6 mil. 
Criado pelo governo federal em 2020 e renovado 
em 27 de abril de 2021, o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda (BEm) busca 
amenizar os impactos econômicos da pandemia da 
Covid-19. Após um começo de ano difícil, por con-
ta do acirramento da pandemia, o setor calçadista 
deve encerrar 2021 com crescimento de 12% na pro-
dução de calçados em relação ao ano anterior, es-
tima a Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados). Ainda em recuperação, mas 
otimista, o segmento representou 31,8% de todos os 
acordos do BEm em 2021 no Estado. Foram 65 mil, 
a maioria deles no mês de maio. “A indústria teve 
essa visão, suspende contrato, reduz a jornada, mas 
não desliga, porque se acreditava na retomada logo 
ali. Por isso que neste ano foi utilizado tanto o BEm, 
porque se sabia que seria transitório. Ele teve mais 
sucesso agora do que no ano passado”, analisa o 
presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira.

PIORA DA CRISE HÍDRICA IMPACTA PLANOS DE 
EMPRESAS E AMEAÇA ECONOMIA ATÉ 2022

O SETOR DE CALÇADOS É UM DOS QUE MAIS
TEM SE DESTACADO NA GERAÇÃO DE EMPREGOS

REGIÃO É MAIORIA NO RANKING DE REDUÇÃO DA JORNADA NO RS

03 DE SETEMBRO DE 2021
FOLHA DE S. PAULO | GERAL  

11 DE SETEMBRO DE 2021
REDE RECORD |  JORNAL DA RECORD 

06 DE SETEMBRO DE 2021
 JORNAL NH | COMUNIDADE | P. 4

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/piora-da-crise-hidrica-impacta-planos-de-empresas-e-ameaca-economia-ate-2022.shtml
https://drive.google.com/file/d/1jdXP54B_WrNTVkgfhyDkMefbxf43kK3Y/view?usp=sharing
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ABI NA MÍDIA

A necessidade de manutenção da Tarifa Externa Co-
mum do Mercosul (TEC) para calçados importados 
da Ásia e o processo de renovação e ampliação do 
antidumping contra produtos chineses, vietnamitas 
e indonésios foram temas de encontro da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos) e o ministro das Relações Exteriores (MRE), em-
baixador Carlos Alberto Franco França, realizado na 
última sexta-feira (17) em Brasília. A reunião contou 
ainda com as presenças de alguns dos presidentes 
das maiores empresas de calçados do Brasil, Vulca-
bras e Beira Rio. Na oportunidade, o presidente-exe-
cutivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira (foto), des-
tacou o potencial da indústria brasileira de calçados, 
hoje a quinta maior produtora mundial do setor, a 
maior fora da Ásia. Destacou, ainda, o potencial em-
pregador da atividade, que contando com a cadeia 
de fornecimento soma mais de 340 mil postos de 
trabalho diretos no País. Leia matéria completa.

A indústria brasileira de calçados terá participação 
na Expo 2020 Dubai, exposição universal que ocorre 
nos Emirados Árabes Unidos a partir desta sexta-fei-
ra (1º). No começo de novembro, o setor terá espaço 
de destaque no pavilhão do Brasil, com exposição 
sobre a sustentabilidade na produção nacional de 
calçados e uma recepção especial para comprado-
res convidados pelo grupo de empresas participan-
tes da ação. O pavilhão do Brasil ficará no distrito da 
Sustentabilidade da mostra, que vai até 31 de março 
de 2022. A atividade dos calçadistas ocorrerá entre 
os dias 2 e 5 de novembro organizada pelo Brazilian 
Footwear, programa de apoio às exportações nacio-
nais de calçados mantido pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). Leia matéria completa

Assista aqui

ABICALÇADOS SE REÚNE COM O ITAMARATY PARA 
DEBATER MANUTENÇÃO DA TEC DO MERCOSUL E ANTIDUMPING

SETOR DE CALÇADOS MOSTRA AÇÕES POR SUSTENTABILIDADE NA EXPO

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

20 DE SETEMBRO DE 2021 
 COMEX DO BRASIL |  GERAL

28 DE SETEMBRO DE 2021 
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BRASIL-ÁRABE | GERAL 

 15 DE SETEMBRO DE 2021 
REDE GLOBO | JORNAL NACIONAL 

https://www.comexdobrasil.com/abicalcados-se-reune-com-o-itamaraty-para-debater-manutencao-da-tec-do-mercosul-e-antidumping/
https://anba.com.br/setor-de-calcados-mostra-acoes-por-sustentabilidade-na-expo/
https://drive.google.com/file/d/1b-iTR91Og7MCOm-ege-QBMYOi9fP64eV/view?usp=sharing
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ESPECIAL

SAPATEIROS QUE 
CONSTRUÍRAM UMA 
POTÊNCIA INTERNACIONAL

Com uma história secular, a indústria calçadista brasileira é hoje a quinta maior do planeta e a 
maior do Ocidente. Apesar de todos os problemas, em especial o chamado Custo Brasil, que 
torna o setor menos competitivo frente aos principais concorrentes internacionais, empresas 
fazem, com esmero, a “lição de casa”. 

Do portão para dentro de suas instalações, fábricas em todo o País usam a criatividade, a 
capacidade de resiliência e a excelência para calçar consumidores em mais de 160 países. Essa 
história de sucesso, no entanto, não foi construída por acaso, foi por meio de muito sacrifício e 
luta. Nesta edição do Abinforma, alusiva ao Dia do Sapateiro, comemorado no próximo dia 25, a 
reportagem ouviu empresários sapateiros que ajudaram - e ajudam - a criar essa história vitorio-
sa. É uma singela homenagem a todos os atores que construíram a indústria calçadista nacional. 
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ESPECIAL

JORGE BISCHOFF, DIRETOR DA BISCHOFF GROUP

Reconhecido como um dos grandes designers da 
moda brasileira, Jorge Bischoff iniciou sua trajetó-
ria no mundo do calçado desde cedo. “Minha mãe 
e meu pai trabalhavam na antiga Ruth, de Igreji-
nha/RS. Eu ia com meus pais para a fábrica, ver 
como funcionavam os processos. Vira e mexe eu 
acionava uma máquina errada lá”. Quando cresceu, 
Bischoff buscou sustento em outras profissões, ini-
ciando sua formação profissional em mundos bas-
tante distantes da Moda. “Fui garçom e comecei 
a cursar Contabilidade, minha mãe queria que eu 
fosse contador”, lembra. 

Bischoff conta que sempre teve o hábito de 
desenhar durante as aulas. “Um dia um professor 
parou do meu lado e disse que iria me rodar, por-
que senão eu iria ficar insistindo em ser contador 
e desistiria do meu sonho, que era o mundo do sa-
pato”, recorda, ressaltando que o fato foi determi-
nante para a guinada na sua trajetória. Largando o 
curso de Contabilidade, Bischoff passou a estudar 

modelagem de sapatos no Senai, iniciando sua carreira desenvolvendo coleções de bolsas para 
uma pequena fábrica local. “Durante uma feira, em São Paulo, acabei sendo entrevistado por um 
veículo importante da época e o Tibúrcio Grings (diretor da Piccadilly na época) leu a matéria e 
me chamou para trabalhar com ele”. Começava ali uma história de ligação com o calçado que 
culminaria na criação de sua marca própria e homônima, em 2003, e com uma loja na badalada 
Rua Padres Chagas, em Porto Alegre/RS. 

Atualmente, a Bischoff Group aposta na expansão pelo franchising, com 90 lojas exclusi-
vas pelo Brasil e a previsão de superar 100 ainda no início de 2022. Como possui forte atuação 
on-line, a empresa conseguiu absorver parte do impacto da pandemia em 2020, quando comer-
cializou 1,3 milhão de peças, entre sapatos, bolsas e acessórios (em 2019 o número foi de 1,9 mi-
lhão). Para 2021, a empresa deve comercializar 1,6 milhão de pares/peças. O nível pré-pandemia 
deve ser superado no próximo ano, com mais de 2,2 milhões de peças vendidas,  contando com 
cerca de 20% de produtos exportados para países como Porto Rico, Colômbia, Israel, Emirados 
Árabes Unidos, África do Sul, entre outros.   

Bischoff destaca que os desafios para a profissão sempre existiram, sendo atualizados 
pelo passar do tempo. “Quando iniciei minha carreira era preciso viajar para conhecer tendên-
cias, hoje se pode fazer isso sentado na sala de casa. Eu viajo o mundo em uma ou duas horas”, 
avalia, ressaltando que, no entanto, as dificuldades inerentes do mundo do empreendedorismo 
seguem muito semelhantes, pois ainda é muito caro se produzir no Brasil, especialmente diante 
dos principais concorrentes internacionais.
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JUAREZ PINTO MARTINS, 
DIRETOR DA MARINA MELLO

Criada em 1982, no ainda desconhecido polo calçadista de Nova Ser-
rana/MG, a Marina Mello é uma referência brasileira em calçados femi-
ninos. Fundador e atual diretor da empresa, Juarez Pinto Martins con-
ta que desde muito novo teve a rotina do calçado inserida na sua vida, 
tendo sido rebatedor de botina, ajudante de cortador e supervisor de 
esteira até chegar ao setor de vendas e administrativo em empresas 
calçadistas do polo mineiro. 

Aos 22 anos, decidiu dar um passo além, criando a própria em-
presa. Com apenas três funcionários e produzindo 30 pares de tênis 
masculinos diários, a empresa deu um salto qualitativo quando passou a produzir sapatos femininos 
de couro. “Em 1982, só queríamos fazer um produto de qualidade. Hoje não basta ter qualidade, é 
preciso ter diferenciais de qualidade e também estética”, recorda Martins.  Apaixonado pela profis-
são, Martins está passando a paixão para o seu filho, Rodrigo Martins. “Rodrigo já está há 10 anos 
comigo, na fábrica. A sucessão é um processo natural”, diz. 

Com uma produção diária de 700 pares, a empresa não passou incólume diante da crise pro-
vocada pela Covid-19, especialmente pelos seus efeitos no mercado interno, onde comercializa 90% 
de seus calçados. “A queda chegou a 50%. Em 2021, estamos nos equilibrando, ainda está instável. 
Esperamos que normalize a partir do próximo ano”, prevê, ressaltando que atualmente o maior de-
safio do setor está na normalização da cadeia de fornecimento diante da ruptura provocada pela 
pandemia. 

IRIVAN JOSÉ SOARES, 
DIRETOR DA LIA LINE

Quarto filho de uma família de sapateiros catarinenses, Irivan José 
Soares nasceu no mundo do calçado. Com interesse despertado por 
esse mundo, começou a trabalhar muito jovem em uma indústria cal-
çadista do polo de São João Batista/SC, em 1988. “Fiquei dois, três 
anos trabalhando diretamente com a produção”, conta. Depois, Soa-
res teve uma experiência no varejo, onde aperfeiçoou o tino comer-
cial, até que, em 1993, convidou um de seus irmãos para fundar uma 
empresa própria. Nascia ali a Lia Line, com uma produção de apenas 
10 pares de calçados femininos diários, número que hoje pulou para 

mais de 30 mil pares diários produzidos por 2,8 mil colaboradores.  
Soares avalia que os desafios da profissão estão nas constantes mudanças de cenários, que 

foram aceleradas pelas novas tecnologias. “Existe um novo consumidor, que está em constante mu-
dança. Entender essas mudanças é justamente o maior desafio da nossa atividade”, diz, acrescen-
tando que, além deste, é preciso ter um cuidado especial com o fluxo de caixa da empresa, diante 
de custos fixos elevados. “A pandemia, certamente, nos afetou, mas seria muito pior se não tivésse-
mos uma pré-organização do nosso fluxo de caixa”, comenta. Segundo ele, a queda chegou a 30% 
na produção, número que não será recuperado nem mesmo diante da retomada em 2021. “Neste 
ano, devemos encerrar 5% menores do que em 2019. Foram dois anos difíceis, mas esperamos vol-
tar a registrar incrementos em 2022”, avalia Soares, apontando, no entanto, que o cenário ainda é 
nebuloso. “Por exemplo, estamos em compasso de espera quanto à renovação da desoneração da 
folha de pagamentos, pois vamos precificar nossos produtos já em novembro. Isso certamente vai 
influenciar nos resultados do próximo ano”, diz. 

Quanto ao processo sucessório, Soares conta que já tem trabalhado juntamente com seus 
dois filhos, de 20 e 22 anos. “Estão a dois e três anos comigo e totalmente habituados ao setor. Já 
decidiram que querem seguir carreira no calçado”, comenta o orgulhoso empresário, destacando 
que os jovens vêm passando por todos os departamentos da empresa como uma espécie de está-
gio completo para posteriores voos mais altos. 

ESPECIAL
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ESPECIAL

WAGNER AÉCIO POLI, DIRETOR DA PÉ COM PÉ

Nascido em Birigui/SP, conhecido polo de calçados infantis, Wag-
ner Aécio Poli iniciou sua trajetória no setor calçadista ainda mui-
to jovem, como auxiliar de modelagem. Após oito anos passando 
por diversas empresas da cidade, com apenas 19 anos criou a 
Pé com Pé, em sociedade com o empresário Claudenir Antônio 
Dentine, em 1986. 

No início era uma pequena fábrica aos fundos da casa de 
sua mãe. Com o mercado em ascensão, Poli conta que teve um 
“bom problema” entre 1992 e 1994. “Crescemos muito, precisa-
mos mudar de prédio, montar uma filial, mas a distância entre as 
unidades dificultava o trabalho de todos. Foi então que passamos 
para um único barracão de 2 mil metros quadrados”, lembra, res-

saltando que nesta fase já contavam com 125 funcionários. 
Hoje com mais de 500 colaboradores, a Pé com Pé produz mais de 7 mil pares de calçados 

infantis diariamente. A empresa exporta para mais de 40 países.

CAIO FERREIRA, DIRETOR DA RADAMÉS

A família Ferreira está na indústria do calçado desde 1961, na cidade 
de Franca/SP, considerada a capital do calçado masculino do Bra-
sil.  Naquela época, Washington Ferreira Coelho, junto com seu filho 
Washington Ferreira Filho, iniciava a produção de calçados artesanais 
com a criação da Calçados Washington, usando até mesmo solados de 
pneus reciclados.  Com o tempo, o mercado para calçados foi crescen-
do na região e os produtos seguiram a mesma trilha, sendo pela pri-
meira vez exportados em 1978. Até que, em 1992, a empresa registrou 
a marca que ganharia destaque nacional e internacional, a Radamés. 

Hoje a administração da fábrica está a cargo de Caio Borges 
Ferreira, da terceira geração da família. Ferreira começou a trabalhar 
cedo no setor, aos 14 anos, quando passou a acompanhar o pai, Washington Ferreira Filho, na in-
dústria. Aprendeu muito sobre produção de calçados e buscou formação em Administração de 
Empresas com o objetivo de aprender mais sobre o desenvolvimento do negócio. Ferreira conta 
que, quando iniciou na empresa, o foco era o mercado do Nordeste, com produtos mais populares. 
Com o passar dos anos, a fábrica passou a produzir calçados masculinos de couro e com maior 
valor agregado, de olho nas oportunidades trazidas pelas exportações. 

Hoje com uma fabricação de 800 pares diários, a Radamés tem no mercado externo parte 
fundamental do negócio. “Exportamos 40% da nossa produção para mais de 25 países, com des-
taque para a Colômbia, Argentina, Estados Unidos e alguns países da Ásia”, salienta. Segundo ele, 
a opção pelo modelo voltado à exportação ajuda a empresa na medida em que pulveriza riscos 
de solavancos econômicos. Porém, nem mesmo esse cuidado foi suficiente para segurar a crise 
trazida pelo novo coronavírus. Em 2020, recorda o empresário, a empresa chegou a fabricar 500 
pares diários, menos da metade do nível de 2019 (1,1 mil pares diários). Mas a crise também trouxe 
aprendizados importantes. Ferreira lembra que foi preciso reestruturar a parte financeira da empre-
sa, enxugando custos e tornando a operação mais eficiente, o que considera atualmente o maior 
desafio para as indústrias de calçados.
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SETOR CALÇADISTA DEVE CRESCER 2,6% 
EM 2022, DIZ ABICALÇADOS

Experimentando uma retomada na ati-
vidade em 2021, o setor calçadista prevê 
crescimento médio de 12,2% em 2021 e de 
2,6% em 2022. O dado foi apresentado 
em evento realizado pela Abicalçados no 
último dia 6 de outubro. O Análise de Ce-
nários, ocorrido em formato digital, contou 
com apresentações da coordenadora de 
Inteligência de Mercado da Abicalçados, 
Priscila Linck, e do doutor em Economia e 
consultor setorial Marcos Lélis. 

O encontro iniciou com uma apre-
sentação do cenário atual da economia 
brasileira, que segundo Lélis, deve crescer 
5,04% em 2021 e 1,57% em 2022, projeções 
que estão sendo constantemente revisa-
das. No cenário internacional existem al-
gumas dúvidas que deixam a economia 
brasileira em compasso de espera. As duas 
principais são o aumento da inflação nos 
Estados Unidos, que deve fazer com que o 
País eleve sua taxa de juros, e o desaque-
cimento da economia chinesa, evidenciada 
nas dificuldades da multinacional chinesa 
Evergrande. “O aumento da taxa de juros 
nos Estados Unidos irá diminuir a liquidez 
no mercado mundial, tendo impacto con-
siderável no câmbio e na inflação brasileira, que já está alta”, disse, ressaltando que analistas já proje-
tam inflação de dois dígitos até o final do ano. 

Lélis destacou, ainda, que o Brasil não recuperou os empregos perdidos durante a pandemia 
do novo coronavírus. O fato, segundo ele, reflete na queda da confiança dos consumidores, que tem 
impacto direto no consumo doméstico, justamente onde são comercializados mais de 85% dos cal-
çados produzidos no País. 

Calçados
A segunda parte do evento foi dedicada à apresentação dos dados do setor calçadista brasileiro. 
Segundo Priscila, no segundo semestre as taxas de crescimento do setor devem desacelerar diante 
da base mais consolidada do mesmo período em 2020, quando a atividade já dava sinais de  reto-
mada. Não quer dizer que o setor não vá crescer em 2021. A projeção da Inteligência de Mercado da 
Abicalçados é de um crescimento médio de 12,2%, chegando a uma produção total de 857 milhões 
de pares, quase 100 milhões a mais do que no ano passado. Mesmo com o resultado, Priscila res-
salta que o setor deve seguir abaixo do nível pré-pandemia, em 2019, em cerca de 8%. Entre janeiro 
e agosto, dado mais recente, o setor produziu 512 milhões de pares, 26% mais do que no mesmo 
período do ano passado e 15,5% menos do que no período correspondente de 2019. 

De acordo com a coordenadora, o crescimento do setor no Brasil está menos intenso do 
que o dos principais produtores de calçados do mundo. Na China, principal produtor mundial do 
setor, a atividade no primeiro semestre de 2021 está apenas 7% abaixo dos níveis pré-pandemia, 
em 2019. Na Índia, segundo produtor mundial, a atividade está 15% abaixo de 2019, no Vietnã (3º 
produtor) ela já está 11% acima e na Indonésia (4º produtor) 14% abaixo. Atualmente, o Brasil é o 
quinto produtor mundial do setor.

Exportações
As exportações de calçados devem ser o motor do crescimento do setor em 2021. Entre janeiro e 
setembro, foram embarcados 86,2 milhões de pares, que geraram US$ 618,5 milhões, incrementos de 
33,7% em volume e de 26,3% em receita no comparativo com igual período do ano passado. Para o 
ano, a previsão é de um crescimento 25%, em pares, na relação com 2020. Confirmado o resultado, o 

ABINOTÍCIAS
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setor exportador deve recuperar os níveis pré-pandemia, encerrando o ano com 118 milhões de pares 
embarcados. O otimismo na área é explicado pela retomada das importações de calçados de alguns 
dos principais mercados internacionais para o calçado verde-amarelo, com destaque para os Estados 
Unidos e França. 

Empregos
Com mais de 24 mil postos gerados entre janeiro e agosto, o setor calçadista brasileiro está 17% acima 
do nível registrado no mesmo período do ano passado, mas ainda 3% abaixo dos registros pré-pande-
mia. “Alguns dos principais empregadores brasileiros da atividade, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia, 
já superam os dados de 2019, mas não é uma realidade geral do setor”, explica Priscila. Atualmente, a 
atividade gera 271 mil postos de trabalho no Brasil.

Expectativas para 2022
Para 2022, mesmo em meio a um cenário de incertezas, especialmente no mercado doméstico, a In-
teligência de Mercado da Abicalçados aponta para uma expectativa de crescimento médio de 2,6% 
na produção de calçados, totalizando 879 milhões de pares, 22 milhões a mais do que a projeção 
para o ano corrente. Mesmo com o resultado, segundo Priscila, a atividade ainda ficaria abaixo dos 
níveis pré-pandemia, em 2019, em cerca de 6%. Em 2019, foram produzidos 936 milhões de pares de 
calçados. “Para alcançar os níveis pré-pandemia o setor deverá crescer 9% no próximo ano, o que é 
muito difícil devido à conjuntura econômica”, explica. 

Assim como em 2021, as exportações devem ser o motor do crescimento do setor calçadista 
no próximo ano. Segundo projeções da Abicalçados, em 2022 as exportações, em volume, devem 
crescer 5,1%, ficando 7% acima do resultado de 2019. Em números fechados, o setor deve exportar 
124 milhões de pares, 6 milhões a mais do que a projeção de 2021. Com o resultado, o coeficiente de 
exportação - percentual da produção nacional exportado - deve passar de 12% para 14%. 

O Análise de Cenários é um evento da Abicalçados, que nesta edição teve patrocínio da Kisafix e 
da Blu, com o apoio de sindicatos calçadistas parceiros e da Omnilytics. Assista a apresentação no link.

http://www.kisafix.com/acesso
https://www.youtube.com/watch?v=l82ZDbawUzM
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MANUTENÇÃO DE TARIFA EXTERNA E ANTIDUMPING 
SÃO TEMAS DE REUNIÃO ENTRE CALÇADISTAS E MRE

ABINOTÍCIAS

A necessidade de manutenção da Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC) para calçados impor-
tados da Ásia e o processo de renovação e ampliação do antidumping contra produtos chineses, 
vietnamitas e indonésios foram temas de encontro da Abicalçados e o ministro do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), embaixador Carlos Alberto Franco França, realizado no último dia 17 de 
setembro, em Brasília/DF. A reunião contou ainda com as presenças de alguns dos presidentes das 
maiores empresas de calçados do Brasil, Vulcabras e Beira Rio. 

Na oportunidade, o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destacou o po-
tencial da indústria brasileira de calçados, hoje a quinta maior produtora mundial do setor, a maior do 
Ocidente. Salientou, ainda, o potencial empregador da atividade, que contando com a cadeia de for-
necimento soma mais de 340 mil postos de trabalho diretos no País. “A indústria calçadista brasileira é 
forte e tem condições de disputar com qualquer outra do planeta, o que prejudica o desenvolvimento 
é o nosso custo produtivo, muito mais elevado do que o praticado nos principais concorrentes, espe-
cialmente nos países asiáticos”, disse. 

Segundo dados levantados pela Abicalçados, a produtividade por trabalhador no Brasil é de 
3.090 pares de calçados por ano, enquanto na Indonésia é 1.924 e no Vietnã é 890. Por outro lado, o 
custo por funcionário é muito maior no País, 69% superior ao praticado na Indonésia e 76% superior 
ao praticado no Vietnã. “Isso com o dólar elevado e com a desoneração da folha de pagamentos”, 
ressaltou Ferreira, frisando ainda os altos encargos sobre o salário no Brasil - que chegam a 62,7%, 
enquanto na Indonésia é 15,5% e no Vietnã 25,5%. 

Precarização
Não são somente os tributos que tornam o Brasil muito mais caro do que os países asiáticos. Ferreira 
comentou que existe uma precarização do trabalho na Indonésia e no Vietnã. “No Brasil, 52% das 
convenções estabelecidas pela Organização Mundial do Trabalho são ratificadas. Na Indonésia esse 
número cai para 11% e no Vietnã 13%”. Os dois países asiáticos, continua Ferreira, também possuem 
acesso a insumos com valores bem inferiores aos brasileiros, que são 54% mais caros do que na Indo-
nésia e 41% mais caros do que no Vietnã. 

O dirigente da Abicalçados ressaltou que a entidade se posiciona a favor do livre mercado, 
mas que não pode tolerar a concorrência desleal que coloca em risco a atividade e com ela milhares 
de empregos no Brasil. “Por isso, estamos alertando sobre a importância de manutenção da TEC para 
produtos importados do Vietnã e da Indonésia, bem como o prosseguimento do antidumping apli-
cado contra o calçado chinês - hoje em US$ 10,22 por par - e a abertura de um novo processo contra 
Vietnã e Indonésia”, concluiu Ferreira. 

Entenda
De orientação liberal, o Governo Federal defende o fim gradual das tarifas de importação, algo que a 
Abicalçados vem alertando que só poderia ocorrer com a redução dos custos produtivos praticados 
no Brasil. A entidade alerta que, com o Custo Brasil de hoje, a abertura comercial irrestrita geraria uma 
crise sem precedentes na indústria nacional. Além do contraponto à redução da TEC para produ-
tos asiáticos, a Abicalçados está trabalhando para a renovação do antidumping atualmente aplicado 
contra o calçado chinês, que venceu neste ano, e com a abertura de um novo processo de sobretaxa 
contra o produto importado do Vietnã e Indonésia, países que hoje respondem por mais de 60% dos 
calçados importados comercializados no Brasil. 
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Com a pandemia ficando para trás, em um ambiente de aceleração da vacinação, alguns setores 
econômicos iniciaram processo de recuperação. Depois de um tombo de 18,4% na produção no ano 
passado, o setor calçadista é um desses segmentos que vêm surfando na melhora dos indicadores 
econômicos. Com 271 mil pessoas empregadas diretamente em todo o Brasil, o setor tem sentido 
o efeito da retomada econômica e, consequentemente, gerando mais empregos. Conforme dados 
elaborados pela Abicalçados, entre janeiro e agosto, a indústria calçadista nacional gerou 23,8 mil 
postos de trabalho. Trata-se de um crescimento de 17,3% ante 2020. O resultado, no entanto, não é 
suficiente para aplacar o revés do ano passado, sendo que o nível atual ainda se encontra 3,2% abaixo 
do registrado em 2019. 

O principal Estado empregador na atividade é o Rio Grande do Sul, que entre janeiro e agosto 
gerou 5,98 mil postos de trabalho na atividade, somando 81,5 mil empregos nas fábricas calçadistas 
gaúchas. O índice é 13,4% superior ao do ano passado, mas 10,3% menor do que em 2019. 

O segundo empregador da atividade no Brasil é o Ceará. Entre janeiro e agosto, as fábricas 
cearenses criaram 1,9 mil postos de trabalho, encerrando agosto com 60,76 mil trabalhadores registra-
dos. O indicador é 13,7% superior ao de 2020 e 10% maior do que o de 2019. 

A Bahia, que durante a pandemia ultrapassou São Paulo no ranking de empregadores do 
setor calçadista, gerou, entre janeiro e agosto, 6,56 mil postos de trabalho. Com isso, as fábricas 
baianas somaram 33,66 mil pessoas empregadas na atividade, 38% mais do que em 2020 e 15,8% 
mais do que em 2019. 

INDÚSTRIA CALÇADISTA BRASILEIRA JÁ 
GEROU 23,8 MIL POSTOS DE TRABALHO EM 2021
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Minha história na Paquetá The Shoe Company iniciou muito cedo. Desde pe-
quena, ouvia as histórias e reuniões com os amigos e sócios do meu avô, Ar-
lindo Weber, na casa de praia. Todos os sábados se reuniam para o chimarrão 
matinal e as conversas sobre um tema específico e apaixonante: o calçado. O 
assunto era sempre o mesmo. E é até hoje, agora entre mim, meu pai, Adalber-
to Jose Leist, minha mãe, Iara Weber Leist, meu irmão, Tobias Leist, e minha 
irmã, Carolina Leist.

Meu interesse profissional pelo calçado, no entanto, aconteceu 
quando a minha mãe criou a marca Dumond, do Grupo Paquetá. A partir 
daí, decidi me especializar em uma paixão antiga, a Moda. Estudei e me 
formei em Moda pela Feevale, iniciando a carreira na marca Perchet. Anos 
depois fui para a Dumond e, em 2007, quando a Paquetá adquiriu a Capo-
darte, iniciei um novo ciclo profissional. Com o decorrer dos anos, assumi a 
marca Ortopé, também do Grupo. Tudo isso ajudou a forjar meu know how 
para os novos desafios que viriam. 

Atualmente, atuo de duas formas na empresa, como sócia, olhando 
o todo, em um momento que consideramos muito desafiador, e também 
com foco nas operações da Capodarte e da Dumond. Penso que o prin-
cipal desafio contemporâneo é a modernização da indústria de calçado, 
com diminuição de tempos de entrega, logística, diversidade na indústria e 
valorização do produto feito à mão.

No varejo, em tempos de transformação digital, temos um grande 
desafio que já está em processo de implementação na Paquetá. Trata-se 
da integração dos canais, melhorando entrega e atendimento ao consu-
midor final, com o olhar para todos os canais nos quais que ele  possa ter 
contato com nossas marcas. Hoje, o consumidor é muito mais prático e 
encontrou na modalidade digital uma facilidade. O local da compra já não é 
tão relevante. Se ele quer ter uma experiência com o produto vai até a loja 
física, mas se não tem tempo para isso pode comprar on-line e, em caso de 
algum problema com o produto, pode trocar na loja mais próxima ou até 
mesmo via site da empresa. Nesse contexto, o desafio é tornar todos os 
canais relevantes e integrados. 

Considero apaixonante esse mundo da Moda/Indústria e Varejo, 
mas penso que o mais gratificante é perceber a paixão dos consumidores 
pelas nossas marcas, enxergar clientes fiéis e desenvolver mais do que pro-
dutos, uma legião de fãs. 

UMA VIDA 
DEDICADA AO CALÇADO
Carina Leist 
Diretora de Branding do Grupo Paquetá
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DUAS GRANDES CALÇADISTAS RECEBEM 
CERTIFICAÇÃO DO ORIGEM SUSTENTÁVEL

Cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade e indo ao encontro de uma tendência interna-
cional de atuação baseada nos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance), as em-
presas da cadeia calçadista vêm buscando a certificação do Origem Sustentável, único programa da 
atividade na área. Criado pela Abicalçados e pela Associação Brasileira de Empresas de Componen-
tes de Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), o programa certifica empresas que adotam práticas 
sustentáveis nos pilares econômico, social, ambiental, cultural e de gestão da sustentabilidade. No 
último dia 4 de outubro, foi a vez da Calçados Beira Rio receber sua certificação no nível máximo, o 
Diamante, e da Calçados Bibi ser recertificada no mesmo nível. 

A entrega da recertificação para a Calçados Bibi ocorreu na sede da empresa, em Parobé/RS, 
durante o evento Bom Dia Bibi, e contou com as presenças do presidente-executivo da Abicalça-
dos, Haroldo Ferreira, diretoria e colaboradores da empresa. Na oportunidade, a presidente da Bibi, 
Andrea Kohlrausch, destacou os compromissos de sustentabilidade que a empresa irá desenvolver 
até o ano de 2030. “Com Origem Sustentável, a Bibi é reconhecida e comunica seu desempenho e 
responsabilidade frente a um mundo mais sustentável. Diante disso e pensando estrategicamente 
no futuro, sempre visando a melhoria e o aperfeiçoamento das atividades e atuação no mercado, a 
marca mapeou os compromissos que deseja desempenhar em diferentes âmbitos até 2030”, disse.

Compromissos 
O gerente de suprimen-
tos e Sustentabilidade 
da Bibi, Ismael Fischer, 
ressaltou que a calça-
dista busca promover o 
crescimento econômi-
co em todas as frentes 
do negócio, tanto na 
indústria quanto no va-
rejo, de forma susten-
tável economicamente, 
ambientalmente e so-
cialmente. No âmbito 
econômico, entre os 
resultados que a mar-
ca espera alcançar até 
2030, está expandir a 
rede de franquias para 
chegar a 250 lojas no 
Brasil e 100 no exterior. 
No campo ambiental, 
a Bibi espera alcançar 
anualmente 100% de 
conformidade dos produtos fabricados na Norma Reach (Regulamento Nº 1907/2006 Parlamento 
Europeu) referente à toxicidade. Outras questões englobam uma redução de 20% na geração de 
resíduos no desenvolvimento de novos produtos e operações industriais até o ano de 2025. Já no 
social, a marca quer promover a qualificação profissional constante de jovens das comunidades 
locais, por meio do programa “Fábrica de Talentos Bibi”, realizando a efetivação de, no mínimo, 30% 
dos participantes do programa junto à empresa. Outra meta é atingir anualmente uma média de 8,8 
horas de treinamentos e capacitações por colaborador.

ABINOTÍCIAS
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Beira Rio 
Estreando no Origem Sustentável com a certificação máxima, a Beira Rio também foi certificada no 
dia 4, com as presenças da direção da empresa, imprensa e do presidente-executivo da Abicalça-
dos. Na oportunidade, o presidente do grupo, Roberto Argenta, destacou que a empresa busca ser 
referência no setor calçadista, atraindo também sua rede de fornecedores. “Ao englobar aspectos 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, as iniciativas desenvolvidas acompanharam o ritmo de 
um inédito momento de mercado, onde a valorização do ser humano e sua relação direta com o 
comprometimento com o planeta se mostram indissociáveis”, disse Argenta. 

 Argenta ressaltou, ainda, que a empresa mantém a sustentabilidade em toda sua estrutura 
e que a preocupação com o meio ambiente é prioridade em todos os processos da calçadista – da 
escolha das matérias-primas até o descarte correto de resíduos, passando por uma seleção de 

fornecedores alinhados com práticas sustentá-
veis. Na Beira Rio, as sobras dos insumos são 
recolhidas e transformadas em novos produ-
tos. Após passar por um processo inovador, 
em dia com as normas e legislações ambien-
tais e seguindo os conceitos da economia cir-
cular, o que seria descartado ganha uma nova 
vida. O material dá origem a uma infinidade de 
itens, como bases para palmilhas de calçados 
e modeladores que garantem a qualidade e a 
beleza dos produtos que chegam aos consu-
midores. Nas lojas espalhadas pelo mundo, es-
ses materiais ainda ganham a forma de pufes, 
displays, cabides e até mesmo expositores. A 
Beira Rio possui 100% das embalagens de ma-
teriais recicláveis, 93% da composição de seus 
corrugados são de material reciclado e 100% 
das buchas, papéis pardos e plásticos utilizado 
também são de materiais reciclados. A cultura 
socioambiental da empresa inclui, ainda, coleta 
seletiva de lixo, captação da água da chuva e 
uso de telhas translúcidas, o que ajuda a eco-
nomizar energia elétrica.

Origem Sustentável
Baseado nas melhores práticas internacionais de sustentabilidade, o Origem Sustentável abrange 
indicadores em cinco dimensões: econômica, ambiental, social, cultural e gestão da sustentabili-
dade. Para aderir, as empresas devem ser associadas à Abicalçados ou à Assintecal.  O Programa 
já tem nomes como Vulcabras, Piccadilly, Bibi, Beira Rio, Boxprint e Caimi & Liaison certificadas, e 
outras mais de 50 em processo de implementação, caso da Schutz, Usaflex, Ramarim, Via Marte, 
Redeplast, Calçados Ala e Bebecê. Com auditorias credenciadas pela SGS, Bureau Veritas, ABNT 
e Senai, a certificação conta com quatro níveis de evolução: Bronze (para empresas que cumpram 
o mínimo de 20% a 30% dos indicadores propostos), Prata (40%), Ouro (60%) e Diamante (80%). 

Mais informações pelos e-mails cristian@abicalcados.com.br ou relacionamento1@assintecal.org.br.
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ORIGEM SUSTENTÁVEL É 
APRESENTADO PARA POLO CATARINENSE

O programa Origem Sustentável, única certificação de sustentabilidade e ESG no mundo para a 
cadeia calçadista, foi apresentado para empresários do polo catarinense de São João Batista/SC. 
A apresentação aconteceu no último dia 22 de setembro, durante a realização da 20ª edição da 
Semana da Indústria Calçadista Catarinense (Seincc). 

Desenvolvido pela Abicalçados e pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) com o objetivo de auxiliar na construção de uma 
cadeia sustentável, da ponta do fornecimento até a fabricação do calçado, o Origem Sustentável 
vem ganhando destaque no mercado nacional e internacional. 

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, as empresas que adotam 
a certificação de sustentabilidade não são beneficiadas somente no mercado doméstico, mas 
também internacional, já que muitos importadores vêm consultando a entidade em busca de 
marcas sustentáveis. “Com o objetivo de promover o setor internacionalmente, estaremos com 10 
empresas durante os dias 1 e 6 de novembro em um espaço de destaque no pavilhão brasileiro da 
Expo 2020 Dubai, onde será apresentado o Brasil com uma indústria calçadista focada em susten-
tabilidade, bem como o Origem Sustentável e seus cases de sucesso.”, contou. 

O presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista (Sincasjb),  Almir 
Manoel Atanázio dos Santos, ressaltou a importância do cuidado com o meio ambiente por parte 
das empresas. “O mercado tem olhado para os aspectos sustentáveis como prioridade e as corpo-
rações, cada vez mais, estão procurando parceiros que estejam alinhados a esses valores”, disse. 

Programa
Baseado nas melhores práticas internacionais de sustentabilidade, o Origem Sustentável abrange 
indicadores em cinco dimensões: econômica, ambiental, social, cultural e gestão da sustentabili-
dade. Para aderir, as empresas devem ser associadas à Abicalçados ou à Assintecal. 

O Programa já tem nomes como Vulcabras, Piccadilly, Bibi, Beira Rio Boxprint e Caimi & 
Liaison certificadas, e outras mais de 50 em processo de implementação, caso da Schutz, Usaflex, 
Ramarim, Via Marte, Redeplast, Calçados Ala e Bebecê. Com auditorias credenciadas pela SGS, 
Bureau Veritas, ABNT e Senai, a certificação conta com quatro níveis de evolução: Bronze (para 
empresas que cumpram o mínimo de 20% a 30% dos indicadores propostos), Prata (40%), Ouro 
(60%) e Diamante (80%). 

Seincc
Já tradicional feira da indústria de base do polo catarinense de São João Batista, a Seincc ocorreu 
entre os dias 21 e 23 de setembro, no Centro de Eventos da cidade. 

Foram três dias de feira, nos quais 100 expositores apresentaram suas marcas de com-
ponentes, máquinas, químicos, tecnologia, acessórios e artefatos para o calçado. Realizada pelo 
Sincasjb, a mostra surpreendeu a organização e expositores.  

ABINOTÍCIAS
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Com 18 marcas calçadistas brasileiras apoia-
das pelo Brazilian Footwear, programa de fo-
mento às exportações de calçados mantido 
pela Abicalçados em parceria com a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), a feira italiana 
Micam Milano deve gerar mais de US$ 5,4 mi-
lhões entre negócios realizados e que foram 
alinhavados no evento. A mostra, ocorrida 
entre 19 e 21 de setembro em Milão, na Itália, 
marca a retomada mais consistente das ex-
posições físicas na Europa. 

A analista de Promoção Comercial da 
Abicalçados, Paola Pontin, destaca que as 
expectativas das marcas foram superadas. 
“Mesmo com uma participação menor do 
que antes da pandemia, em função de algumas restrições que ainda persistem, o evento foi 
positivo e as marcas ficaram bastante satisfeitas com a possibilidade da retomada dos eventos 
físicos internacionais”, avalia. Segundo relatório da Abicalçados, foram realizados 245 conta-
tos comerciais com compradores de todo o mundo, a maior parte deles dos Estados Unidos 
e de países da Europa e Ásia. Os negócios in loco geraram mais de US$ 1 milhão, valor que 
deve ser elevado para US$ 5,4 milhões em função das negociações que ficaram alinhavadas 
durante a mostra. 

O representante de exportação da Beira Rio, Fabiano Pizzato, ressalta que o estande teve 
bastante visitação qualificada, especialmente de clientes europeus. “Esta Micam marcou a reto-
mada de trabalhos presenciais desde o início da pandemia e pudemos verificar um novo ânimo 
dos compradores com relação ao próximo ano”, destaca. 

Participando pela primeira vez do evento italiano no espaço para novos talentos do mun-
do da moda calçadista, o Emerging Designers, a Ammabile aponta para a oportunidade de es-
tar presente neste “tempo de recomeço”. “Nossa participação foi muito especial. Pude notar o 
grande interesse do público presente por novas marcas e designers, o que nos deixou esperan-
çosos. Foi uma ótima oportunidade para prospecção de clientes e networking”, avalia a diretora 
criativa da marca, Rafaela Zago. 

Participaram do evento as marcas brasileiras Cecconello, Madeira Brasil, Verofatto, Carrano, 
Ammabile, Anamomic Shoes, Moema, Jorge Bischoff, Loucos&Santos, Pegada, Beira Rio Conforto, 
Moleca, Molekinha, Molekinho, Vizzano, Activitta, BR Sport e Modare Ultraconforto.  A próxima 
edição da Micam Milano já tem data. Acontece entre os dias 20 e 23 de fevereiro de 2022.

Digital
Paralelamente à feira física, a Micam Milano está realizando a sua versão digital desde o dia 15 de 
setembro, com extensão até 15 de novembro. Na plataforma estão 21 marcas brasileiras, também 
apoiadas pelo programa de exportação da Abicalçados e da Apex-Brasil. Participam da versão 
digital as marcas verde-amarelas Opananken, Pampili, Usaflex, Vizzano, Modare Ultraconforto, 
Activitta, Capelli Rossi, Kidy, Marrie Josefine, West Coast, Cravo&Canela, Plugt, Ghetz, Dumond, 
Capodarte, Pegada, Malu Super Comfort, Ferracini, Ferrucci, Cecconello e Andacco.

FEIRA CALÇADISTA
ITALIANA APONTA 
RETOMADA DOS 
EVENTOS FÍSICOS E 
GERA US$ 5,4 MILHÕES

BRAZILIAN FOOTWEAR
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A retomada dos eventos físicos no mercado norte-americano vem trazendo bons resultados para 
as calçadistas brasileiras. Entre os dias 19 e 21 de setembro, a MAGIC NY, em Nova Iorque, deve 
gerar mais de US$ 620 mil entre negócios efetivados e alinhavados na mostra. A participação de 
três marcas verde-amarelas foi viabilizada pelo Brazilian Footwear, programa de apoio às expor-
tações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, comemora a consoli-
dação da retomada dos eventos físicos em um dos maiores mercados do mundo, que consumiu 
1,7 bilhão de pares de calçados no ano passado. Para o Brasil, é o maior mercado internacional e 
está em crescimento em 2021. Após ter sofrido muito durante a pandemia do novo coronavírus, os 
Estados Unidos voltaram com apetite ao mercado. Entre janeiro e setembro deste ano, os norte-a-
mericanos importaram 10 milhões de pares verde-amarelos, que geraram US$ 153 milhões, expres-
sivos incrementos de 52,7% em volume e de 41,7% em receita na relação com igual período do ano 
passado. “Além da questão do reconhecimento do calçado brasileiro, em atributos de qualidade, 
o preço do nosso produto também está mais competitivo em função do câmbio atual”, avalia. 

Expectativas superadas
Conforme relatório da Abicalçados, na MAGIC NY foram realizados quase 200 contatos com com-
pradores de redes norte-americanas. “As marcas reportaram negócios acima do esperado. O mer-
cado norte-americano está retomando com força e animando a indústria brasileira”, comemora.  

Patrícia Pimentel, representante da Ferrucci nos Estados Unidos, destaca que foram ge-
rados contatos relevantes no evento, com destaque para a abertura de negociações com três 
grandes redes de lojas norte-americanas. “Não foi uma grande feira em termos de estrutura, o que 
acabou sendo positivo para a visibilidade das marcas brasileiras. Além disso, a visitação, embora 
não tão expressiva, estava mais focada em negócios. Quem veio, não veio a passeio, veio para 
comprar”, avalia. 

A representante da Carrano nos Estados Unidos, Nilsara Piereck, avalia que existe um cres-
cimento do mercado norte-americano para calçados, o que vem se refletindo nas feiras locais. 
“Temos notado uma procura cada vez maior por produtos que aliam moda e qualidade, com os 
quais os brasileiros se destacam”, comenta. 

Além da Ferrucci e da Carrano, participou da mostra, com o apoio do Brazilian Footwear, 
a marca Schutz. 

FEIRA CALÇADISTA NORTE-AMERICANA
GERA US$ 620 MIL

BRAZILIAN FOOTWEAR
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Depois de gerar mais de US$ 500 mil em negócios, o programa de apoio às exportações de 
calçados Brazilian Footwear, mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), está promovendo a segunda edição do 
BrazilianFootwear.com powered by Joor. Nesta edição, as marcas brasileiras usufruem de todas as 
soluções que a plataforma durante todo o segundo semestre de 2021 e ainda contam com a par-
ticipação em um evento exclusivo nomeado The best of Brazil hosted by Brazilian Footwear, que 
acontece entre os dias 27 de setembro e 27 de novembro. Com o objetivo de apresentar a força 
da indústria de moda brasileira para compradores internacionais, em formato inédito, o evento 
conta com a participação de marcas de vestuário e acessórios, contemplando um mix completo 
da moda verde-amarela. 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, destaca que a Joor é con-
siderada a maior plataforma digital de moda B2B (business to business) do mundo. Com tecnologia 
avançada, ela facilita o processo de compras dos clientes e permite a conclusão das negociações no 
próprio site com muita agilidade para ambas as partes. “A pandemia do novo coronavírus acelerou 
a mudança nos modelos de negócios. Mesmo com o avanço da vacinação, o esperado controle da 
doença e o retorno dos eventos físicos, a digitalização dos negócios é uma tendência que seguirá 
na rotina das empresas e dos consumidores”, comenta, ressaltando a grande procura por esse tipo 
de ação no âmbito do Brazilian Footwear. Ruisa conta ainda que assim como na última edição do 
evento, o Brazilian Footwear realizará um esforço, de comunicação para a divulgação internacional 
da iniciativa por meio de um escritório de Relações Públicas contratado nos Estados Unidos. 

Participação renovada
Com a parceria renovada, a marca Paula Torres destaca a efetividade da plataforma Joor. Exportan-
do há cerca de dois anos, a empresa busca na ação uma forma de divulgação junto aos principais 
players de calçados do mundo, além de efetivar negócios. A diretora da Paula Torres, Viviane Fabrí-
cio, conta que foi na plataforma, na mais recente edição realizada, que a empresa deu o start para 
negociações que evoluíram com compradores dos Estados Unidos, Oriente Médio, Ásia e Europa.

 
Estreante
Estreando na plataforma Joor, a Vozsi tem na iniciativa parte do seu plano de transformação 
digital, expansão B2B internacional e maior visibilidade da marca. “Acreditamos que as métricas, 
benchmarks e tendências disponíveis na plataforma nos ajudarão a desenvolver estratégias mais 
precisas. Temos grande expectativa sobre o desenvolvimento de relacionamento de longo prazo 
com novos clientes, com perfil para produtos sustentáveis, de alta qualidade, design único e pro-
pósito bem fundamentado”, avalia a CEO da empresa, Mai Markham.

Participam da edição, com o apoio do Brazilian Footwear, as marcas Pegada, Paula Torres, 
Anatomic Shoes, Opananken, Usaflex, Bibi, Via Uno e Vozsi. A elas se somam às marcas Melissa, 
Adriana Degreas e Água de Coco.

MARCAS CALÇADISTAS PARTICIPAM DA MAIOR 
PLATAFORMA DIGITAL DE MODA DO MUNDO

BRAZILIAN FOOTWEAR
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O calçado brasileiro terá espaço especial no pavilhão brasileiro da Expo 2020 Dubai, nos Emira-
dos Árabes Unidos, entre os dias 1 e 6 de novembro. Localizado no distrito da Sustentabilidade, 
o pavilhão do Brasil será um dos mais de 190 países que estarão representados na exposição e 
recepcionará exposições, ativações de marcas brasileiras e espaços de experiência para fortale-
cer a imagem do País. A participação do calçado brasileiro é organizada pelo Brazilian Footwear, 
programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Abicalçados em parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que o Brazilian 
Footwear apresentará seu reposicionamento como importante player no setor calçadista mun-
dial e apresentará seu perfil de uma cadeia calçadista sustentável, trazendo também exemplos 
de sucesso de empresas calçadistas brasileiras que vêm incorporando a sustentabilidade como 
estratégia em seu negócio. Além disso, será reforçado o ineditismo de o setor contar com a 
única certificação de sustentabilidade da cadeia calçadista, o Origem Sustentável. “Teremos 
um espaço de destaque com uma exposição sobre a sustentabilidade no setor calçadista para 
visitantes do pavilhão que virão do mundo inteiro. E em um dos dias faremos uma recepção 
especial para compradores convidados pelas próprias calçadistas que farão parte do grupo par-
ticipante. O potencial de divulgação da imagem do calçado verde-amarelo é muito relevante”, 
avalia Paola. 

SUSTENTABILIDADE DO CALÇADO 
BRASILEIRO NA EXPO 2020 DUBAI

BRAZILIAN FOOTWEAR
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Estão confirmadas exposições das empresas Beira Rio, Grendene, Usaflex, Bibi, Ramarim, 
Pegada, Klin, Piccadilly, Kidy e Urban Flowers.

Origem Sustentável
O Origem Sustentável é a única certificação no mundo voltada às empresas produtoras de cal-
çados e insumos do setor calçadista. Baseado nas melhores práticas internacionais de sustenta-
bilidade segue indicadores de cinco dimensões: econômica, ambiental, social, cultural e gestão 
da sustentabilidade. A iniciativa vem e vem ganhando visibilidade não somente no Brasil, mas 
no mercado internacional.

O gestor de Projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, comenta que muitos com-
pradores internacionais já procuraram a Abicalçados em busca de empresas certificadas em 
sustentabilidade. “Cada vez mais os consumidores, especialmente dos Estados Unidos e de 
países da Europa, estão atentos não só à origem, mas ao perfil das marcas e empresas que 
compram, e isso vem  impactando diretamente nos critérios de seleção de compradores in-
ternacionais”, frisa.

O Origem Sustentável já tem nomes como Vulcabras, Piccadilly, Bibi, Beira Rio, Boxprint 
e Caimi & Liaison certificadas, e outras em processo de implementação, caso da Schutz, Usaflex, 
Ramarim, Via Marte, Redeplast, Calçados Ala e Bebecê. Com auditorias credenciadas pela SGS, 
Bureau Veritas, ABNT e Senai, a certificação conta com quatro níveis de evolução: Bronze (para 
empresas que cumpram o mínimo de 20% a 30% dos indicadores propostos), Prata (40%), Ouro 
(60%) e Diamante (80%). 

Expo 2020 Dubai
A Expo 2020 Dubai é a próxima edição da Exposição Universal, evento itinerante que ocorre a 
cada cinco anos, em que a maior atração são os pavilhões dos países participantes. O evento 
ocorrerá entre 1º de outubro de 2021 e 31 de março de 2022, em Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos.  A expectativa é atrair milhões de visitantes de todo o mundo com o intuito de explo-
rar inovações, ideias, avanços científicos e tecnológicos. Reunirá diversos setores, tais como: 
empresas privadas, ONGs e instituições governamentais, todas destinadas a discutir negócios, 
tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia e economia.  Saiba mais 
sobre a participação brasileira em  www.brasilexpodubai2020.com.

BRAZILIAN FOOTWEAR

http://www.brasilexpodubai2020.com


23

OUTUBRO 2021

BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 
SOMARAM 86,2 MILHÕES DE PARES ATÉ SETEMBRO

As exportações de calçados seguem em alta. Dados elaborados pela Abicalçados apontam que, 
entre janeiro e setembro, foram embarcados 86,2 milhões de pares, que geraram US$ 618,45 mi-
lhões, incrementos de 33,7% em volume e de 26,3% em receita na relação com o mesmo período 
do ano passado. Já comparando com os níveis pré-pandemia, em 2019, os resultados são 1% su-
periores em pares e 15,7% inferiores em receita. Segundo a Abicalçados, com a alta do dólar, os 
calçadistas conseguem formar preços mais competitivos mantendo a rentabilidade em real. 

Segregando apenas o mês de setembro, as exportações somaram 11 milhões de pares, que 
geraram US$ 77 milhões, incrementos de 35,7% e de 46%, respectivamente, ante os números do 
mesmo mês do ano passado. Já no comparativo com os registros de setembro de 2019, foram 
registradas alta em volume (+10%) e queda (-8%) em receita. 

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o mercado exter-
no, especialmente os Estados Unidos, tem puxado a recuperação da indústria de calçados. “A 
expectativa é encerrar o ano com os resultados 25% melhores do que no ano passado, inclusive 
superando os números da pré-pandemia, em 2019”, projeta, ressaltando que os índices do segun-
do semestre vêm sendo mais baixos em função da base de comparação mais forte da segunda 
parte de 2020, quando a indústria já dava sinais de uma retomada mais consistente no mercado 
internacional. Para o ano, a estimativa da Abicalçados é encerrar com a soma de 118 milhões de 
pares embarcados.  

Destinos
O principal destino do calçado brasileiro no exterior segue sendo os Estados Unidos, para onde 
foram embarcados, entre janeiro e setembro, 10 milhões de pares, que geraram US$ 153 milhões, 
incrementos tanto em volume (+52,7%) quanto em receita (+41,7%) na relação com igual período 
do ano passado. “Mais do que isso, as exportações para os Estados Unidos, em 2021, já superaram 
o nível pré-pandemia. Frente ao mesmo período de 2019, as exportações, em pares, cresceram 
11%”, comemora Ferreira. 
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BALANÇA COMERCIAL

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

JAN - SET 2020: US$ 489,86 milhões JAN - SET 2021: US$ 618,45 milhões VARIAÇÃO:  26,3%

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

RS
RIO GRANDE DO SUL

CE
CEARÁ

SP
SÃO PAULO

JAN - SET 2020: US$ 222,18 milhões 
JAN - SET 2021: US$ 272,24 milhões

VARIAÇÃO:  22,5%

JAN - SET 2020: US$ 120,61 milhões 
JAN - SET 2021: US$ 147,53 milhões 

VARIAÇÃO:  22,3%

JAN - SET 2020: US$ 49,42 milhões 
JAN - SET 2021: US$ 65,25 milhões 

VARIAÇÃO: 32,0%

TOTAL

JAN - SET 2020: US$ 237,78 milhões JAN - SET 2021: US$ 234,73 milhões VARIAÇÃO: -1,3%

VIETNÃ INDONÉSIA CHINA

TOTAL

JAN - SET 2020: US$ 138,17 milhões 
JAN - SET 2021: US$ 131,81 milhões 

VARIAÇÃO:  -4,6%

JAN - SET 2020: US$ 37,77 milhões 
JAN - SET 2021: US$ 38,26 milhões 

VARIAÇÃO:  1,3%

JAN - SET 2020: US$ 28,41 milhões 
JAN - SET 2021: US$ 26,41 milhões 

VARIAÇÃO:  -7,0%

Entre janeiro e setembro, o segundo destino do calçado brasileiro foi a Argentina, para onde 
foram exportados 9,2 milhões de pares por US$ 80,6 milhões, altas tanto em volume (+79,7%) 
quanto em receita (+57%) ante o mesmo ínterim do ano passado. Assim como os Estados Unidos, 
os níveis de exportações para a Argentina já superaram os de 2019, em 26%. 

O terceiro destino do produto verde-amarelo nos nove meses do ano foi a França. No 
período, os franceses importaram 5,3 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 42,63 mi-
lhões, incremento de 3% em volume e queda de 1,5% em receita no comparativo com o intervalo 
correspondente de 2020. 

Importações da Indonésia e China em alta
No mês de setembro, destaque para as importações de calçados da Indonésia, que somaram 
268,74 mil pares por US$ 5,54 milhões, altas expressivas de 78% em volume e de 115,5% em receita 
na relação com setembro do ano passado. As importações da China também registraram incre-
mento significativo no mês nove. O registro é da entrada de 180,6 mil pares por US$ 3,66 milhões, 
altas de 12,8% e 11%, respectivamente, ante o mesmo ínterim de 2020. “Preocupa o incremento das 
importações desses países, especialmente porque são oriundas de dumping - quando o preço 
para exportação é menor do que o do mercado interno, prática considerada ilegal pela Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC)”, alerta Ferreira. Já no registro geral do mês, foram importados 
1,24 milhão de pares por US$ 22,5 milhões, quedas de 33,8% e 15,5%, respectivamente, ante o 
mesmo intervalo de 2020. 

No acumulado entre janeiro e setembro, as importações de calçados somaram 16,5 milhões 
de pares e US$ 234,73 milhões, quedas de 23,3% em volume e de 7,3% em receita na relação com 
igual período do ano passado. 

Em partes de calçados - cabedais, solas, saltos, palmilhas etc - as importações, nos nove 
meses, somaram US$ 19,35 milhões de pares, 26,4% mais do que no mesmo período do ano pas-
sado. As principais origens foram Paraguai, Vietnã e China.
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