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Novas regras foram apresentadas no início de outubro.

Associados terão direito a plano odontológico para os funcionários.

NETSHOES – UM CASE DE 
SUCESSO

VAGNER MOLINA

AUMENTO NAS
EXPORTAÇÕES

O Master Coach, que estará no Sin-
dinova com a peça “O monge e o 

executivo” fala sobre liderança.

Melhora foi registrada em
setembro.

VEJA MAIS – PG 07

VEJA MAIS – PG 11

VEJA MAIS – PG 03

VEJA MAIS – PG 02

Confira a entrevista com Renato Men-
des sobre a trajetória na Netshoes

SINDINOVA FECHA PARCERIA COM O SESI PARA 
IMPLANTAÇÃO DO ODONTOVIDA

VEJA MAIS – PG 08
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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Um dos papéis do Sindinova é trazer 
conhecimento ao polo calçadis-
ta de Nova Serrana. Em outubro, 

além dos cursos, haverá duas palestras 
renomadas, em parceria com o Sebrae.  

A 17ª edição do Minas Trend apre-
sentou as tendências para o ou-
tono-inverno 2016. A feira acon-

teceu no Expominas e teve como tema 
“A Força de quem faz”. Marcas do polo 

O evento será realizado dentro da Se-
mana Nacional de Ciência e Tecnologia 
2015. No dia 21 de outubro, o público vai 
conferir “Dos fundos de um estaciona-
mento para um e-commerce de 1 bilhão 

calçadista de Nova Serrana marcaram 
presença em mais uma edição, entre 
elas, Júlia Mezzetti, Letícia Morais e Floré.

Para Gabriela Martins, respon-
sável pelo marketing da Floré, a edi-

– O case Netshoes”. Em seguida, será a 
vez da peça “O Monge e o executivo”, 
baseado no best-seller do autor norte-
-americano James C. Hunter. A entrada 
é gratuita.

ção de outubro foi animadora, se 
comparada ao primeiro semestre. “Ti-
vemos um resultado favorável, uma 
boa visitação. Foi melhor do que es-
perávamos”, diz.

Foi publicado no dia 08/10/2015, o 
ajuste SINIEF (Sistema Integrado Na-
cional de Informações Econômicas e 

Fiscais) n.º 8, que trata da Escrituração Fis-
cal Digital (EFD), alterando o Ajuste SINIEF 
02/2009, estabelecendo novas regras 
para a escrituração do Livro de Controle 
da Produção e do Estoque, que será obri-
gatório conforme discriminado abaixo:

A) A partir de 1º de janeiro de 2016:
1. Para os estabelecimentos indus-

triais classificados nas divisões 10 a 32 da 
Classificação Nacional de Atividades Eco-
nômicas (CNAE) cujo faturamento anual 
seja igual ou superior a R$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais);

2.  Para os estabelecimentos in-
dustriais habilitadas no Regime Aduaneiro 
Especial de Entreposto Industrial sob Con-

trole Informatizado (RECOF) ou a outro re-
gime alternativo a este;

b) A partir de 1º de janeiro de 2017 
para os estabelecimentos industriais clas-
sificados nas divisões 10 a 32 da Classifi-
cação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) cujo faturamento anual seja igual 
ou superior a R$ 78.000.000,00 (setenta 
e oito milhões de reais);

c) A partir de 1º de janeiro de 2018:
1. Para os demais estabelecimentos 

industriais;
2. Para os estabelecimentos ataca-

distas classificados nos grupos 462 a 469 
da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) e os estabelecimen-
tos equiparados a industrial

Ainda, conforme redação dos §§ 
8º e 9º acrescidos à cláusula terceira do 

BLOCO K: NOVO PRAZO

MARCAS DE NOVA SERRANA NA
17ª MINAS TREND

Ajuste SINIEF 02/2009, estabelecimento 
industrial para fins de Bloco K da EFD é 
aquele que possui qualquer dos processos 
que caracterizam uma industrialização, 
conforme a legislação do ICMS e do IPI 
e que estejam sujeitos a estes impostos, 
mesmo que isentos ou beneficiados por 
alíquota zero. 

Por fim, estabelece que para fins 
de faturamento, será considerada a recei-
ta bruta originada das vendas de merca-
dorias de todos os estabelecimentos da 
sociedade empresária em todo o território 
nacional, industriais ou não, excluídas as 
vendas canceladas, as devoluções e os 
descontos incondicionados.

FONTE -SISTEMA FIEMG - GEREÊNCIA 
TRIBUTÁRIA

CALÇADOS DA FLORÉ, QUE FIZERAM PARTE DO ESTANDE NO MINAS TREND.

FOTOS: FLORÉ
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ZERO GRAU RECEBE EXPOSITORES PARA 
LANÇAMENTOS OUTONO-INVERNO

Marcas de Nova Serrana estarão na edição de novembro

De 16 a 18 de novembro, será reali-
zada a Zero Grau, no Serra Park em 
Gramado, Rio Grande do Sul. Expo-

sitores de todo o Brasil estarão presentes 
para lançar os calçados e acessórios que 
serão destaque no outono-inverno. Mais 
de 20 marcas do polo calçadista de Nova 
Serrana preparam os produtos a serem 
apresentados na mostra.

Veterana na feria, a marca Zotto 
produz os sapatênis masculinos, car-
ro-chefe da marca. “A cada edição, 
temos um retorno positivo. E nesta, 
esperamos que não seja diferente. 
Ao apresentar a coleção, o intuito é 
ter um resultado favorável”, comen-
ta Janaína Silva, gerente comercial da 
empresa.

O gerente administrativo da Spa-
tiari também se diz otimista com a edi-
ção de novembro, já que a participação 
nas anteriores foi interessante. “A feira 
atrai bons clientes. Com isso, temos ven-
das promissoras”, diz. 

A marca Nádia Talita será expo-
sitora pela segunda vez. De acordo com 
Alessandra de Paula, gerente administra-

tiva da empresa, o intuito é levar mo-
delos para o verão como também as 
novidades para o inverno. “Nossa expec-
tativa é boa. Esperamos ter bons resul-
tados assim como na primeira Zero Grau 
em que estivemos. Nos preparamos 
também para atender melhor nossos 
clientes quanto a variedade dos calça-
dos. Será uma ótima feira”. 

PARCERIA COM O SESI TRAZ BENEFÍCIOS AOS 
ASSOCIADOS DO SINDINOVA

Convênio oferece plano odontológico

O Sindinova – Sindicato Intermunici-
pal das Indústrias de Calçados de 
Nova Serrana, em parceria com 

o Sesi, oferece as empresas associadas 
o Plano Sesi Odontovida. Um tratamento 
odontológico para o funcionário e exten-
sivo aos dependendetes, com mensalida-
de no valor de R$ 14,67 por vida. 

Entre as vantagens, está o aten-
dimento de urgência 24 horas, agen-
damento de consulta diretamente nos 
consultórios dos dentistas e sem período 
de carência para qualquer tipo de atendi-
mento.  

Outro benefício é o serviço de or-
tondotia. Ousuário não paga pelo aparelho 

(válido para aparelhos fixos metálicos) e 
nem pela colocação. Também terão di-
reito, sem custo extra para diagnósticos 
(consultas); radiologia (radiografias pera-
picais, interproximais, oclusais e panorâ-
micas); prevenção e promoção de saúde 
(limpezas, aplicação de flúor, orientação 
sobre higienização, aplicações de selante, 

controle de placa bacteriana); entre outros. 
Os empresários interessados po-

dem agendar visitas a partir do dia 27/10. 
E no dia 05/11, haverá uma apresentação 
geral do convênio. O contato pode ser 
feito com Edimar Góis, no telefone (37) 
9973-4784 ou pelo email edimarsindino-
va@hotmail.com.
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Conte com a gente.
Inscreva-se já:
faculdadepitagoras.com.br

VESTIBULAR 2016
15/NOV

Mude o curso da sua vida.

FACULDADE

UNIDADE DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877

*Oferta válida apenas para cursos da modalidade presencial e para os alunos calouros que cursarão o 1º semestre do curso escolhido,  no 1º semestre 
de 2016 (2016.1). O parcelamento será com base no valor referência do curso (edital de valores 2016.1). Oferta de 30%: pagamento de 30% da 
mensalidade vigente para o 1º ano do curso. No 2º ano, os pagamentos serão de 40% da mensalidade vigente. No 3º ano, os pagamentos 
serão de 50% da mensalidade vigente. No 4º ano até o final do curso, os pagamentos serão de 60% da mensalidade vigente. Após a 
conclusão do curso, o aluno pagará mensalmente 60% da última mensalidade, corrigida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) até a quitação integral do saldo devedor. Oferta de 50%: o aluno pagará mensalmente o valor de 50% da mensalidade vigente, 
durante todo o período de duração do curso. Após a conclusão do curso, o aluno pagará mensalmente 50% da última mensali-
dade, corrigida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) até a quitação integral do saldo devedor. Estas ofertas não 
estão disponíveis para todos os cursos. Consulte as condições de elegibilidade, disponibilidade e pagamento no site 
faculdadepitagoras.com.br. Sujeito à disponibilidade de vagas. Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. 
Estas ofertas não contemplam o curso de Medicina.

PAGUE OU 
DA
SEM JUROS*.



PG 520/10 A 03/11/2015 – JORNAL SINDINOVA ECONOMIA

NOVA SERRANA RECEBE FÓRUM DE INSPIRAÇÕES 
VERÃO 2017, SHOWROOM DE MATERIAIS E 

RODADAS DE NEGÓCIOS

O DESIGNER E CONSULTOR DO NÚCLEO DE DESIGN 
DA ASSINTECAL, VICTOR BARBIERATTO, ESTARÁ NO 
SINDINOVA PARA FALAR SOBRE AS INSPIRAÇÕES 
PARA O VERÃO 2017

O verão 2017 já chegou para quem 
faz e pensa em moda. É hora de 
despertar! Levando o ciclo de pa-

lestras do Fórum de Inspirações – que 
percorre mais de 28 polos brasileiros pro-
dutivos de moda – o designer e consultor 
do Núcleo de Design da Assintecal, Vic-
tor Barbieratto, apresentará no dia 21 de 
outubro os conceitos e inspirações que 
antecipam a estação para empresários e 
profissionais de moda de Nova Serrana.  O 
encontro ocorrerá no Sindicato Intermuni-
cipal das Indústrias de Calçados de Nova 
Serrana – Sindinova (Rua Antonio Martins, 
75 - Frei Paulo) a partir das 18h.

 O polo de Nova Serrana recebe-
rá também Showroom de Materiais do 
Inverno 2016 e Rodadas de Negócios – 
onde contaremos com empresas de di-
ferentes segmentos da cadeia produtiva 
da moda, possibilitando aos empresários 
locais a oportunidade de conhecer novos 
fornecedores, entre eles as empresas as-
sociadas Altero, JotaClass, StickFran, Cipa-
tex, Intexco, Focal Textil, York, Cofrag.

 A frente do projeto está Walter 
Rodrigues, estilista e coordenador do Nú-
cleo de Design da Assintecal, que explica: 

“Como uma página em branco que pre-
cisa ser preenchida, a nova estação dá 
inicio a mais um ciclo. Uma narrativa terá 
que ser elaborada, e nela estarão conti-
das nossas experiências, nossas apostas e 
nossos acertos. É hora de despertar: libe-
rar um fluxo de energia arrebatador, capaz 
de nos fazer buscar novos propósitos para 
o Verão 2017. A palavra despertar revela 
vários significados, tais como estar aberto 
às mudanças positivas, conhecer melhor a 
própria empresa e sua capacidade criativa, 
acompanhar o ciclo de vida dos produtos, 
contar uma história encantadora através 
dos produtos e sentir prazer em trabalhar. 
Sem essa sensação, nada parece real-
mente fazer sentido”

 Para participar desse encontro 
gratuito, que tem o apoio local do Sindi-
nova, é necessário fazer sua inscrição pelo 
site www.inspiramais.com.br ou obter 
mais informações com a Assintecal Nova 
Serrana no telefone (37) 3225-3730.

 O Fórum de Inspirações é uma re-
alização da Associação Brasileira das Em-
presas de Componentes para Couro, Cal-
çados e Artefatos (Assintecal) e do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), com patrocínio das 
empresas Altero, Bertex, Brisa Intexco, 
Caimi & Liaison, Cipatex, Colorgraf, Gru-
po Cofrag, Sappi | Warren Release Papers, 
Twiltex, York e Wolfstore. 

 FÓRUM DE INSPIRAÇÕES

O Fórum de Inspirações é reali-
zado pela Assintecal e pelo Sebrae, e é 
um ciclo que tem início com a pesquisa 
de inspirações e referências de moda, e 
que está sob a coordenação do estilista 
Walter Rodrigues. A finalidade do projeto 
é promover o desenvolvimento de mate-
riais inovadores que tenham a capacidade 
de transmitir valores essenciais e verda-
deiros ao consumidor, algo fundamental 
para que as empresas obtenham suces-
so. O projeto conta com uma equipe de 
profissionais amplamente capacitados em 
suas áreas de atuação, que realizam con-
sultorias com a finalidade de orientar as 
empresas participantes do projeto para o 
desenvolvimento de produtos que con-
tenham elementos únicos e ao mesmo 
tempo globais, dessa forma, tornando-as 
mais competitivas no mercado. A cada 

estação, as empresas participantes do 
projeto recebem, através dos consultores 
da Assintecal, a Publicação e a Cartela de 
Cores. Esses materiais servem de base 
tanto para o desenvolvimento dos mate-
riais que serão lançados no Inspiramais – 
Salão de Design e Inovação de Materiais, 
como também para toda sua coleção.

Estão abertas as pré-matrículas até
o dia 15/01/2016.

A pré-matrícula será feita exclusivamente pelo site 
www.senaimg.com.br
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

17ªFenova
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

23 a 25
de fevereiro

de 2016

centro de convenções
de nova serrana

FENOVA.com.br

FAÇA NEGÓCIOS No polo que calça o país

10H às 19h
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ENTREVISTA - RENATO FRANCISCO MENDES
O Sebrae em parceria com o Sindinova traz a Nova Serrana, no dia 21 de outubro palestras que fazem parte da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia 2015. Profissionais com experiência em gestão, foco no cliente,
liderança estarão no evento, aberto ao público. Um deles é Renato Mendes, que trabalhou por cinco anos em um dos 

maiores e-commerce da América Latina, a Netshoes. 

Fale sobre seu início na Netshoes?
Cheguei à Netshoes no início de 

2011 com a missão de montar a área 
de Comunicação. Vinha de uma agên-
cia. Acabei ficando quase cinco anos na 
empresa, passei pelos departamentos 
de Marketing, Comercial, Planejamento e 
Private Label. Ocupei diversos cargos de 
liderança com destaque para a posição de 
Head of Marketing & Communications for 
Latin America, em que tinha mais de 40 
pessoas de três países no time. Me repor-
tava ao CEO e fundador Marcio Kumruian. 
Representei a empresa em palestras, en-
trevistas e diversos fóruns como o Institu-
to para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) 
e a Câmara E-Net. Foi incrível!

Um dos quesitos mais elogiados pelos 
clientes da Netshoes é o cumprimento 
de prazos para entrega. Esse foi um dos 
motivos que fez a empresa despontar no 
segmento em que atua?

Sem dúvida. A Netshoes é uma 
empresa que entendeu que a única forma 

de ser bem sucedida nos dias de hoje é co-
locando seu cliente em primeiro lugar sem-
pre. Essa é uma filosofia corporativa.  Tudo 
que ela faz tem um único objetivo: oferecer 
aos consumidores a melhor experiência de 
compra. Isso está claro para todos os fun-
cionários da Logística ao SAC, passando por 
TI e Marketing. O reflexo é o reconhecimen-
to dos clientes e o crescimento da empresa.

 Qual foi o impacto da mudança de uma 
loja física para vendas pela internet?

São ambientes completamente di-
ferentes. Empresas digitais trabalham para 
construir um relacionamento de longo 
prazo com cliente. Se esforçam para ele 
seja bem atendido e volte a comprar.  E 
fale bem dela para outros. Empresas digi-
tais atendem o cliente por onde ele quiser 
do telefone ao e-mail passando pelas por 
redes sociais. Empresas digitais vendem 
por vários canais, atualmente com foco 
no celular.

  Você foi gerente sênior de comunicação 

e marketing da Netshoes para a América 
Latina durante quatro anos. Qual a sua 
relação com este e-commerce atualmente?

Pela intensidade da relação so-
mos muito próximos. O Marcio, CEO e 
fundador da Netshoes, é uma espécie de 
mentor para mim. Além de servir como 
exemplo, ele me ajuda muito com a mi-
nha empresa.

 Hoje você comanda a E-Sporte. Qual é o 
foco dessa consultoria?

A consultoria ampliou sua atua-
ção e hoje é a e-prática. Nossa missão é 
ajudar grandes empresas que querem fa-
zer negócios usando plataformas digitais. 
Além disso, dedico parte do meu tempo a 
dar mentoria a start-ups.

 A E-Sporte tem algum projeto ligado aos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016?

Fizemos um planejamento para aju-
dar uma grande marca esportiva na missão 
de ativar e explorar patrocínios a atletas 
durante os Jogos Foi um desafio e tanto!
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Na real, ando de saco cheio com a 
política nacional. O Planalto e o 
Congresso se transformaram num 

campo de jogo de interesses, e até quem 
deveria fiscalizar agora quer participar 
desta “festa do apê”... a serviço de Deus 
sabe-se lá quem.

Gente birrenta – que se esconde 
atrás de ternos e gabinetes – e que trata 
o Brasil como feudo seu. Reza na cartilha 
de poucos abastados que lucram com a 
crise que aí está.

É muita encenação. Uma novela 
de péssimo gosto que não distrai. Só nos 
deprime por expor o nível de quem nos 
representa em Brasília: corruptos que se 
fazem de honestos e que estão com as 

O que uma pessoa pode fazer para 
administrar e cultivar bons rela-
cionamentos sendo um líder? São 

necessárias três coisas:
1- ENTENDA AS PESSOAS

O especialista em marketing Rod 
Ni chols observa: “Se você tratar todos os 
clientes da mesma manei ra fechará de 25 
a 30% de seus contatos, porque só fecha 
um tipo de personalidade. Mas se apren-
der como trabalhar eficiente mente com 
todos os quatro tipos de personalidade, é 
possível que feche 100% de seus conta-
tos.”
2. AME AS PESSOAS

O executivo Henry Gruland afirma: 
“Ser líder é mais do que querer liderar. Os 
líderes têm empatia pelos outros e uma 

JOGO DE INTERESSES

A LIDERANÇA COMEÇA NO CORAÇÃO

mãos enlameadas.
É um absurdo e chega a dar dó o 

que vem acontecendo. Oposição e situa-
ção são uma coisa só. Fedem e enojam 
com suas atitudes. Nossos políticos pare-
cem crianças mimadas brigando por um 
mesmo brinquedo. Infelizmente, o objeto 
de cobiça é o Brasil, e para eles parece 
pouco importa que milhões sofram em 
seu jogo mesquinho de poder e vaidade.

Um circo dos horrores que tem a 
conveniência de uma grande imprensa e 
uma indústria cultural que não explicam.  
Elas só alienam e escondem os seus in-
teresses.

Necessitamos de uma intervenção 
urgente. A Intervenção da moral. Uma 

profunda habilidade de descobrir o melhor 
das pessoas … não o pior… ao se importa-
rem realmente com elas.”

Você não pode ser um líder de fato 
eficiente a menos que ame pessoas.
3. AJUDE AS PESSOAS

Se seu foco reside naquilo que 
você pode acrescentar às pessoas em vez 
do que pode obter delas, elas o amarão e 
respeitarão – o que cria uma grande base 
para a cons trução de relacionamentos.

Os especialistas passam muito 
tempo tentando descobrir como tornar as 
pessoas bem-sucedidas, e, mais do que 
qualquer coisa, é a paixão que faz a di-
ferença.

Atente a essas quatro verdades 
sobre a paixão e o que ela fazer por você 

moral descontaminada. Que seja sóbria e 
permita ver além das bandeiras partidá-
rias. Uma intervenção movida pelo bom 
senso e reflexão.

Neste jogo de interesses no qual 
se tornou a política brasileira parece ser 
cada vez mais claro que as mais variadas 
organizações, que até apresentam princí-
pios legítimos, estão a serviço de alguém 
e até absorvem o discurso que não é o 
seu para validar, sustentar ou promover 
quem banca o poder.

Dos sindicatos à maçonaria, todos 
não passam de meros instrumentos. Regi-
dos por forças ocultas ou não, que querem 
poder a qualquer custo. Doa a quem doer. 
Do jeito que está a política brasileira é um 

como líder:
1. A PAIXÃO É O PRIMEIRO PASSO 
PARA A REALIZAÇÃO.

Seu desejo determina seu destino. 
Quanto maior for o fogo, maior será o de-
sejo – e maior o potencial.
2. A PAIXÃO AUMENTA SUA FORÇA DE 
VONTADE.

Não existe subs tituo para a paixão. 
Ela é o combustível da vontade. Se você 
deseja muito alguma coisa, pode encon-
trar a força de vontade alcançá-la.
3. A PAIXÃO TRANSFORMA VOCÊ.

Se você seguir sua paixão, sem 
dúvida se tornará uma pessoa mais dedi-
cada e produtiva. No final sua paixão terá 
mais influência do que sua personalidade.
4- A PAIXÃO TORNA O IMPOSSÍVEL 

circo que não tem graça nenhuma. Um la-
mentável e patético espetáculo porco.

Nunca foi tão necessário discutir 
política. Entender os fenômenos que aí es-
tão é a melhor forma de se sair da crise. 
Mas as análises terão que ser isentas, o que 
é difícil no calor das coisas como estão.

É necessário ter paixão pela po-
lítica, mas acima de tudo ter amor pelo 
Brasil. A paixão avassala e deixa o sujeito 
passional. O amor traz consigo a sobrie-
dade. É de fato um sentimento mais ame-
no, mas é mais fácil de lidar e controlar. 
O amor, ao contrário da paixão, não tem 
impulsos e sim gestos que são mais cen-
trados e seguros. Quem ama o Brasil o 
trata, sempre, com mais carinho.

POSSÍVEL.
Para os seres huma nos, sempre 

que algo incendeia a alma as impossibi-
lidades se desvanecem. Um fogo no co-
ração eleva tudo na vida. Um líder com 
grande paixão e poucas habilidades sem-
pre supera um líder com grandes habilida-
des e desapaixonado.

As 21 indispensáveis qualidades de 
um líder (John Maxwell)

ESTA SEMANA: Faça um check-up 
do seu coração. Pelo que você é apaixo-
nado? Seu coração é consistente, peni-
tente, corajo so, convicto, amoroso, com-
prometido e cativo? Pense nisso e boa 
semana!

Colunista: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

Colunista: Vagner Molinaz

Há mais de 20 anos treina líderes executivos para a produção de um crescimento acelerado e de mudanças organizacionais e grande entusiasta dos processos de desenvolvi-
mento de executivos líderes no ambiente corporativo. Master Coach Certificado pela ICI (Internacional Association of Coaching – Institute), Certificado pela HR Tools Internacio-
nal para aplicação das ferramentas de Assessment com geração e análise real de resultados.
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Aos poucos o reflexo do dólar elevado 
começa a aparecer nas exportações 
de calçados. Com um preço médio 

de US$ 6,87 por par, o mês de setembro 
gerou US$ 81,76 milhões em exportações, 
18,5% mais do que em agosto (US$ 69 mi-
lhões). O número, que pode ser encarado 
como o início da tão esperada recuperação, 
ainda é 9,3% menor do que o registrado 
em setembro de 2014 (US$ 90,13 milhões). 
Com o resultado, no acumulado entre ja-
neiro e setembro, os calçadistas somaram 
86,48 milhões de pares embarcados e uma 
receita de US$ 694,8 milhões, número 11,9% 
inferior ao registrado no mesmo período do 
ano passado (US$ 789 milhões).

Para o presidente-executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados), Heitor Klein, a recupera-
ção registrada em setembro já é sinal da 
melhor cotação cambial.  “Como o expor-
tador tem custo em moeda nacional, com 
o dólar elevado ele consegue formar um 
preço mais competitivo no mercado inter-
nacional”, explica, acrescentando que, no 
entanto, a recuperação mais substancial 
deve ocorrer no último mês do ano e iní-
cio 2016, quando chegam as coleções de 
verão negociadas nos meses de agosto e 
setembro. “Os calçadistas tiveram bons re-
sultados nas feiras internacionais de prima-

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS AUMENTAM
EM SETEMBRO

vera-verão. O fato, somado à elevação do 
dólar, deve melhorar os níveis de exporta-
ções no final do ano e, principalmente, no 
primeiro semestre de 2016”, projeta Klein.

PERDAS
Por outro lado, como as perdas fo-

ram muito grandes no primeiro semestre, 
dificilmente o segmento irá empatar com 
o resultado de 2014 (US$ 1,067 bilhão). 
Além disso, as constantes oscilações no 
câmbio, ocasionadas por fatores macre-
conômicos e também pela crise econômi-
ca e política pela qual passa o País, trazem 
incertezas para o último trimestre. “Ainda 
é cedo para imaginar que a recuperação 
deste mês possa manter-se nos próximos 
três meses”, comenta.

ESTADOS
Entre janeiro e setembro o princi-

pal exportador de calçados do Brasil foi o 
Rio Grande do Sul. No período, os gaú-
chos embarcaram 14 milhões de pares por 
US$ 267,7 milhões, 7,6% menos do que no 
mesmo ínterim de 2014 (US$ 289,8 mi-
lhões). O segundo exportador, também 
no acumulado, foi o Ceará, que embarcou 
34,38 milhões de pares que geraram US$ 
179 milhões, número 18,4% inferior ao re-
gistro do ano passado (US$ 219,4 milhões). 

São Paulo aparece no terceiro posto, ten-
do embarcado 7,25 milhões de pares por 
US$ 94,56 milhões, 15,9% menos do que 
em 2014 (US$ 112,43 milhões).

DESTINOS
Nos nove meses de 2015, o princi-

pal destino do calçado verde-amarelo foi 
os Estados Unidos. No período, os norte-
-americanos consumiram 7,7 milhões de 
pares, pelos quais foram pagos US$ 137 
milhões, 2,6% menos do que em 2014 
(US$ 140,63 milhões). A Argentina, ain-
da no segundo posto entre os destinos, 
importou 6,2 milhões de pares brasileiros 
por US$ 53 milhões, 20,3% menos do que 
no ano passado (US$ 66,55 milhões). A 
França fecha o pódio dos consumidores 
do produto verde-amarelo no período. No 
ínterim os franceses importaram 6,24 mi-
lhões de pares por US$ 41 milhões, 13,9% 
menos do que no mesmo período de 
2014 (US$ 47,73 milhões).

ÁRABES
Os destaques positivos dos nove 

meses do ano seguem sendo os países 
árabes. Os Emirados Árabes importaram 
1,42 milhão de pares por US$ 16,6 mi-
lhões, alta de 17,5% ante 2014 (US$ 14,14 
milhões). A Arábia Saudita, por sua vez, 

comprou 2,15 milhões de pares por US$ 
11,84 milhões, 20% mais do que o registro 
de 2014 (US$ 17,27 milhões). Para o exe-
cutivo da Abicalçados, o número é fru-
to de um trabalho intenso de inserção e 
promoção comercial realizado na Região, 
especialmente nos Emirados Árabes, mer-
cado-alvo do Brazilian Footwear, progra-
ma de apoio às exportações de calçados 
mantido pela entidade calçadista e Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil).

IMPORTAÇÕES EM QUEDA
O dólar elevado, além de tornar o 

produto brasileiro mais competitivo além-
-fronteiras, torna o produto importado 
mais caro, melhorando o desempenho 
das produtoras nacionais no varejo bra-
sileiro. Entre janeiro e setembro entraram 
no Brasil 27,78 milhões de pares por US$ 
412,85 milhões, 8,4% menos do que no 
mesmo ínterim de 2014 (US$ 450,7 mi-
lhões). As principais origens seguem sendo 
os países asiáticos: Vietnã (US$ 224,27 mi-
lhões, queda de 16,1% ante 2014); Indoné-
sia (US$ 100,82 milhões, alta de 19,9%); e 
China (US$ 38,18 milhões, queda de 7,5%).

DIEGO ROSINHA
ASSESSOR DE IMPRENSA

Estão abertas as pré-matrículas até
o dia 15/01/2016.

A pré-matrícula será feita exclusivamente pelo site 
www.senaimg.com.br



PG 12 20/10 A 03/11/2015 – JORNAL SINDINOVA


