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Debate sobre implantação de APAC em Nova
Serrana foi realizado pelo Comitê de Segurança

VEJA MAIS – PÁG 07

SALÃO DE TENDÊNCIAS

O Sindinova promoverá nos dias 22 a 24 de março, das 13h às 18h, o
3º Salão de Tendências. Nos estandes, as últimas novidades para as
coleções primavera/verão.

EXPORTAÇÕES

RODADAS DE NEGÓCIOS

PÁG 06

Entre os dias 21 a 23 de fevereiro, o CPN recebeu a compradora
das lojas Anita Shoes. A cliente veio buscar calçados femininos e
infantis para repor o seu estoque.
PÁG 09

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, em janeiro, foram embarcados
14 milhões de pares, que geraram US$ 101,2 milhões.
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Sindinova realiza Planejamento Estratégico
2022/2024
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Planejamento
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Nos dias 4 e 5 de março, a diretoria
do Sindinova realizou o Planejamento Estratégico para o período de 2022 a 2024. O
consultor e especialista em Planejamentos,
Vincent Dubois, foi contratado para conduzir os trabalhos.
A fim de promover uma perspectiva
para os próximos três anos de atuação do
Sindicato, os membros da Diretoria foram
estimulados à reflexão e alinharam o novo
propósito da entidade.
“Sempre que a gente trabalha com planejamento, um dos grandes benefícios que
este tipo de trabalho entrega é um alinhamento e uma clareza de propósito. Uma vez
este propósito definido, há desdobramentos em objetivos estratégicos e em atividades que vão nortear, organizar e alinhar o
trabalho dos profissionais que fazem parte
desta jornada”, pontuou Dubois.
Ainda segundo o consultor, durante a

realização das ações propostas pode haver
mudança de planos e algumas destas atividades serem substituídas por outras mais
convenientes ao processo.
“Hoje a execução da estratégia é vista
como um processo contínuo. É o conceito que o Mintzberg chama de Estratégias
Emergentes, ou seja, você tem a sua estratégia idealizada que é como ela sai do planejamento e, à medida que você a executa,
você descobre que tem algumas ações que,
eventualmente, não fazem sentido, perderam o sentido ou não funcionam. Neste
caso, abandona-se, enquanto, ao longo da
jornada, novas atividades emergentes surgem e serão incluídas ao planejamento”,
explica o especialista.
GRUPOS DE TRABALHO

Com as estratégias definidas, cada grupo de trabalho elencou os objetivos e ações

que devem ser executadas ao longo do período. Para o presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, uma das maiores importâncias
do planejamento está na concordância e
aprovação dos membros participantes.
“O mais interessante é que nós definimos demandas nas áreas de exportação, de
associativismo, de prestação de serviços aos
associados e, tudo isso, visando a melhoria
da gestão das empresas e para nós chegarmos a resultados melhores também. Me
chamou a atenção que os grupos, mesmo
com temas diferentes, coincidiram, todos
foram se ajustando e vimos que todos procuravam suprir estas demandas que eram
correlatas. Isso é muito interessante porque
você percebe que as ideias têm uma conjunção, caminham no mesmo sentido e todos que estavam aqui presentes aprovaram
o plano de trabalho para os próximos três
anos”, concluiu Lacerda.
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Palestra gratuita discutiu sobre os desafios e as oportunidades
do mercado calçadista
Evento on-line teve a participação de consultor de moda italiano Enrico Cietta
Selma Assis

O Sebrae Minas, em parceria com o
Sindicato Intermunicipal das Indústrias de
Calçados de Nova Serrana (Sindinova), realizou nos dias 23 e 24 de fevereiro, na sede
do Sindinova, às 8h, o encontro “Café Virtual – Construindo coleções a partir da demanda do mercado”. O evento gratuito discutiu estratégias para o mercado calçadista.
O encontro foi direcionado aos empresários e empreendedores da indústria calçadista de Nova Serrana, além de profissionais do setor das áreas de criação, produção
e vendas. "Foi uma excelente oportunidade
para realizar networking e ficar por dentro
das novidades do mercado", explica o analista do Sebrae Minas Denis Magela.
A reunião, conduzida pelo fundador da
empresa Diomedea e criador da metodologia internacional HCP® (Hybrid Creative
Product ou Produto Criativo Híbrido), Enrico Cietta, apresentou estratégias mais utilizadas na moda em momentos de incertezas.
“O que mais está afetando as empresas
é o fato de continuarem usando as mesmas
técnicas de gestão. Por isso, mostramos porque é cada vez mais importante criar ofertas
mais assertivas para seu cliente e como fazer isso usando uma metodologia específica
do setor da moda. Também queremos ouvir
os empresários para que juntos possamos
discutir sobre os melhores caminhos a seguir neste mercado”, explica Cietta.
PARTICIPANTES

Cerca de 40 empresários calçadistas
participaram do encontro e trocaram informações sobre o assunto. A fabricante de
calçados, Lucimar Silva, afirma que teve um

novo olhar sobre o uso da metodologia após
a reunião.
“Aqui na fábrica temos adotado algumas estratégias para planejar nosso próximo mix de produtos e fazer o controle
de posicionamento de mercado. Sempre
fizemos pelo Ranking e ele (Enrico Cietta)
ensinou a forma correta de trabalhar. Esse
workshop é muito bom”, avalia Silva.
O também empresário, Freud Cursa-

ge, falou sobre as estratégias apresentadas por Cietta.
“O Workshop abordou a importância
da análise estratégica de uma empresa que,
além de manufatureira, é ligada ao setor de
moda. O empresário deve ficar atento ao
posicionamento da sua empresa frente aos
seus concorrentes e ao mercado. Isso possibilitará a ele traçar estratégias para poder
ganhar escala, reduzir custos e aumentar

sua margem de lucratividade”, pontua.
O calçadista Moacir Aparecido da Silva
participou do 1º café e fez suas observações
sobre o que foi mostrado.
“Gostei bastante do workshop com o
Enrico Cietta porque nos faz analisar nosso
modelo de negócio e nos ajuda a fazer um
planejamento melhor para conseguirmos
um resultado satisfatório”, ressaltou.
Fonte: Sebrae/Sindinova
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CPN abre agenda 2022 com lojas Anita Shoes
Entre os dias 21 a 23 de fevereiro, o
Centro de Promoção de Negócios (CPN)
recebeu a compradora, Selma Teixeira,
das lojas Anita Shoes. Com estabeleci-

mentos comerciais nos estado do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, as lojas
vendem calçados e acessórios para o público feminino, masculino e infantil.

Há muitos anos comprando do Polo
Calçadista de Nova Serrana, a cliente veio
buscar calçados femininos e infantis para
repor o seu estoque.

Selma Assis

www.maxtr.com.br

PVC MAX

LANÇAMENTO

Indicado para quem busca mais
expansão, leveza, acabamento
e conforto.

37 3226-4990

JUNTOS

transformando.

Av. dos Sabiás . 500
Veredas da Serra
Nova Serrana - MG

Confira nas imagens abaixo os registros da rodada de negócios:

Selma Assis
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Cinco diferenciais dos fabricantes brasileiros de
calçados na produção de marca própria

A indústria calçadista brasileira é a maior indústria calçadista do ocidente. Conheça cinco
diferenciais do produto brasileiro para exportação

Abicalçados

A indústria calçadista brasileira é uma
excelente opção para fabricar calçados com
a marca do cliente. Listamos cinco diferenciais do produto brasileiro para exportação.
Vejamos:
1 - CONJUNTO COMPLETO

O Brasil possui um cluster completo,
com acesso a matéria-prima de qualidade.
O país apresenta uma produção diversificada de peças para calçados, como couro,
metais, tecidos e embalagens. “Temos uma
cadeia de suprimentos de qualidade, inovadora e criativa, com plantas fabris modernas e equipes altamente capacitadas”,
afirma Juliana Behrend, gerente de vendas
da Calçados Status. É todo um setor fabril
organizado para suprir a produção de calçados de qualidade.
2 - TRADIÇÃO

Os calçados brasileiros são exportados

há mais de cinquenta anos. Todos esses
anos de experiência garantem conhecimento e segurança. Marcas líderes já fabricaram
e ainda fabricam seus sapatos no Brasil,
como Calvin Klein, Neiman Marcus, Rebecca Minkoff, Gucci, Nine West, JC Penney,
Sears, entre muitas outras. As empresas
brasileiras atuam vendendo para diversos
países, com importante participação em
feiras e eventos internacionais.
3 - TECNOLOGIA NA FABRICAÇÃO

Muitas empresas voltadas para a exportação se especializam em calçados de
alto valor agregado e investem em constante modernização tecnológica. Segundo
Gustavo Berteli, da trading GB Calçados, a
empresa seleciona fabricantes com novos
equipamentos, máquinas de corte a laser,
costura de alta precisão e montagem para
seus clientes, além de digitalizar todo o

processo de modelagem. Jussara Kischner,
da Satryani, também destaca que a produção trabalha com foco nos pilares da sustentabilidade ambiental, econômica, social
e cultural.
4 - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

Os profissionais brasileiros são experientes e tecnicamente capacitados, contando com excelentes escolas e institutos
para sua formação e aperfeiçoamento, tanto para profissionais que atuam em linhas
de produção quanto para estilistas e modelistas. Na GB Calçados, segundo Gustavo
Berteli, os fabricantes que abastecem seus
clientes são incentivados a focar na constante capacitação dos profissionais, com
atualizações de produtos e tendências. Na
Status Calçados, os talentos são reconhecidos e mantidos na empresa. "Fazer sapatos
é uma arte", valoriza Juliana Behrend.

5 - ATENDIMENTO ÁGIL E FLEXÍVEL

O atendimento ágil e experiente que
as empresas brasileiras prestam aos seus
clientes internacionais é um importante diferencial, avançando por meio de diversas
ferramentas digitais para fornecer informações aos clientes em tempo real. As empresas usam suas habilidades nos departamentos de vendas, TI e desenvolvimento
com alta tecnologia para criar e apresentar
coleções, diz Jussara Kischner, da Satryani.
Os clientes podem acompanhar o andamento de cada etapa do processo de seus
pedidos, diz Gustavo Berteli, da GB Calçados. "A comunicação é direta e rápida, dando confiança aos clientes", segundo Juliana
Behrend, da Calçados Status.
Fonte: Brazilian Footwear
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3ª edição do Salão de Tendências acontece em março

O Sindinova promoverá nos dias 22 a
24 de março, das 13h às 18h, o 3º Salão de
Tendências. Nos três dias de mostra são
aguardados cerca de mil visitantes.
Os principais públicos-alvo são: fabricantes, distribuidores, estilistas, designers, modelistas e compradores das

fábricas de calçados. Os fornecedores
prometem trazer os últimos lançamentos
em matérias-primas e componentes para
as coleções primavera/verão.
Para o presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, além da exposição dos
materiais, o intuito também é fornecer

aos industriais informações relevantes
sobre moda para a produção de calçados
mais atraentes.
“O principal ponto do Salão é trazer
informações de produto para as empresas
organizarem as coleções. Nós já temos, na
região, muitas fábricas (de componentes)

que já estão por aqui, mas uma grande
parte está fora da cidade ou fora do estado. A gente percebe que, aos poucos, a
cadeia (fornecedora) está se organizando
aqui em Nova Serrana”, destacou Lacerda.
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Debate sobre implantação de APAC em Nova Serrana
foi realizado pelo Comitê de Segurança
Público presente pôde fazer perguntas e interagir com os organizadores da Audiência Pública

Na quinta-feira, (18/02), o auditório do
Sindinova foi palco para uma Audiência Pública promovida pelo Comitê de Segurança.
Em pauta, a implantação de uma Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados
(APAC) em Nova Serrana e a implementação
de um Centro de Reintegração Social (CRS)
na Comarca.
Conduzido pelo promotor de Justiça,
Dr. Davi Reis Pirajá, o evento teve a participação de um grande público. No roteiro,
além das argumentações de profissionais
especialistas na área criminal, também
abriu-se a palavra para parlamentares e lideranças religiosas abordarem sobre a importância da APAC e o testemunho de um
ex-recuperando que contou sua experiência
no método apaqueano.
Alternativa ao sistema prisional comum, uma das principais diferenças da
APAC é que, nela, os próprios detentos são
corresponsáveis por sua recuperação. Entre
os objetivos estão a recuperação do preso,
proteção da sociedade, o socorro às vítimas
e a promoção da justiça restaurativa.
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

A realização da Audiência Pública consistiu em apresentar a metodologia para a
comunidade em geral a fim de mobilizar e
sensibilizar os participantes. Foi também a
oportunidade de demonstrar a necessidade
de a sociedade civil comprometer-se com a
execução penal, atuando como corresponsável na ressocialização do condenado.
O processo para a implantação da APAC
é dividido em 15 passos, agrupados em cinco blocos, sendo eles os seguintes:
Bloco I: Aspectos jurídicos e conhecimento
da metodologia.
Bloco II: Estrutura física do CRS e rede.
Bloco III: Parceria custeio.
Bloco IV: Capacitação e treinamento das
equipes.
Bloco V: Início das atividades.
Referência em outros municípios, o
método APAC é uma iniciativa diferencia-

Daniel Luiz da Silva durante o seu testemunho

da que vem humanizar e contrapor o sistema carcerário comum. Para o promotor
de justiça, o resultado da audiência é fruto
do engajamento dos membros do Comitê de
Intervenção Estratégica.
“É uma grande conquista. O Comitê já
vem trabalhando aqui na Comarca há algum
tempo. Não tenho dúvida de que o projeto
da APAC, que hoje dá o primeiro passo, vai
ser importantíssimo para a Comarca e para
a região como um todo, na garantia não
só de uma execução de pena humanizada,
mas também na permissão de um avanço
na segurança pública para a diminuição dos
índices de reincidência na nossa região”,
justifica Pirajá.
PARCERIA E RECURSOS

Para a construção da APAC, já existe,
segundo o prefeito de Nova Serrana Euzebio Lago (MDB), três imóveis à disposição
no município.
“A responsabilidade é de todos. Não é
só da Prefeitura. Porém, nós já temos três
áreas à disposição para a construção da
APAC. Uma de 36 mil metros, uma de 40
mil metros e outra de 50 mil metros. A sociedade, o Comitê e toda essa organização
é que irão decidir qual será o melhor lugar
para a construção da APAC. Lembrando que
esse é um projeto de todos nós. Nós temos a
responsabilidade e seremos, de certa forma,
abençoados também através da APAC em
Nova Serrana”, enfatizou Lago.
O presidente da Câmara de Nova Serrana Agnaldo Mendes Cordeiro – Cabral
(SDD) também confirmou a participação do
Legislativo neste projeto.
“A Câmara está contribuindo desde o
começo. Nós fizemos visita em Itaúna. Pode
ter certeza que nós vamos entrar com recursos financeiros, psicológicos, voluntários. O que for preciso, a Câmara está empenhada com esse grande projeto para Nova
Serrana”, frisou Cabral.
O deputado Estadual Fábio Avelar
(AVANTE) também se comprometeu a aju-

dar na implantação da Associação.
“Eu, como deputado, também quero
dar minha participação. Esta semana é a semana de destinação de recursos parlamentares de todos os deputados do Estado de
Minas Gerais. Quero ver este projeto, quero
ver valores, quero contribuir para a instalação da APAC em Nova Serrana porque eu
sei que é de suma importância”, garantiu o
parlamentar.
TESTEMUNHO

Um dos convidados para Audiência Pública foi o gerente de metodologia da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) e ex-recuperando da APAC,
Daniel Luís da Silva. Durante seu testemunho, Silva contou sobre o seu passado e como
deu a volta por cima. Todos os presentes se
emocionaram com a sua história de vida.
“Eu tive a oportunidade, depois de 14
anos e meio de cumprimento de pena, de
passar numa APAC, onde fui socializado
pela primeira vez na minha vida. Quando falo ‘socializado’, é ter uma educação
de qualidade, receber princípios, regras,
aprender a viver em comunidade. E eu fiz
dessa oportunidade que eu recebi um divisor de águas na minha vida. Conforme as
oportunidades foram surgindo, eu as abracei", relata Daniel.
CONFERÊNCIA MAGNA

Durante o evento, os participantes puderam fazer perguntas e também foi passada uma lista para aqueles que quisessem
aderir ao movimento de forma voluntária.
Ao final, o promotor de Justiça, Dr. Henrique Nogueira Macedo, respondeu aos questionamentos e concluiu com a realização da
Conferência Magna.
“A APAC é um método transformador
de execução de pena. Ela é não só uma metodologia que visa aplicar os benefícios que
estão previstos nas nossas leis de execuções
penais, que é a reinserção social pelo trabalho e pelo estudo, mas é também pessoa ju-

Dr. Henrique Macedo realizou a Conferência Magna

rídica. Constitui-se uma APAC juridicamente
estabelecida em uma determinada comarca
para que, no futuro, com o envolvimento
da sociedade e com convênios com o setor
público, se construa uma unidade prisional,
que nós damos o nome de CRS (Centro de
Reintegração Social)", enfatizou Macedo.
Ainda segundo Nogueira, a taxa de
reincidência de reeducandos da APAC no
mundo do crime é de 9%. “Os custos para
os cofres públicos também são menores.
Apenas R$ 1 mil por mês por preso. Isso é
menos de um terço do que o Estado gasta
hoje com um preso comum. E isso é possível graças a uma gestão eficiente, simples e
com o apoio da comunidade com o envolvimento de voluntários”, concluiu.
PARTICIPANTES

Compuseram a mesa as seguintes autoridades: o juiz de Direito, Dr. Paulo Eduardo Neves; os promotores de Justiça, Dr.
Henrique Nogueira Macedo e Dr. Davi Reis
Pirajá; o deputado Estadual Sr. Fábio Avelar; os prefeitos de Nova Serrana, Araújos
e Perdigão, respectivamente, Sr. Euzebio
Rodrigues Lago, Sr. Geraldo Magela da Silva, Sr. Julliano Lacerda Lino; o presidente
da Câmara Municipal De Nova Serrana, Sr.
Agnaldo Mendes Cordeiro (Cabral); o presidente da 144ª Subseção OAB Nova Serrana,
Sr. Ezequiel Cilas Rodrigues; o Comandante
do 60º Batalhão da Polícia Militar, Sr. Herbert Ferreira Lanza Avelar; o padre e administrador da Paróquia São João Bosco, Sr.
Amarildo José de Melo; o pastor da Igreja
Batista Nacional Cristo Vive, Sr. Darci Melquíades de Sousa; o presidente do Sindinova, Sr. Ronaldo Andrade Lacerda e o gerente
de Metodologia da Fraternidade Brasileira
De Assistência Aos Condenados (FBAC), Sr.
Daniel Luiz Da Silva.
Na plateia, demais autoridades locais e
regionais; lideranças religiosas; conselhos,
associações e entidades de classe; sindicatos;
ONGs; coordenação, corpo docente e alunos
de faculdades; empresários e imprensa.
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Ações internacionais para potencializar exportações de
calçados

Com perspectivas positivas, depois de
um crescimento de mais de 32% nas exportações ao longo de 2021, a Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), por meio do Brazilian Footwear,
programa de apoio às exportações do setor
mantido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), apresentou suas
ações de promoção comercial e de imagem
no exterior para 2022. O webinar aconteceu
no dia 10 de fevereiro e foi conduzido pela
gestora e pela analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli e
Paola Pontin.
Detalhando a dinâmica para a construção do convênio com a ApexBrasil, Letícia elencou os mercados-alvo do Brazilian
Footwear para o próximo biênio: Estados
Unidos, Colômbia, Reino Unido, França,
Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul.
Segundo ela, em cada mercado existe uma
estratégia, um direcionamento para ações
de promoção do calçado brasileiros.
ESTADOS UNIDOS

Nos Estados Unidos, principal destino do calçado brasileiro no exterior, estão
mapeadas estratégias para a consolidação.
É lá que acontecem, em agosto, a Playtime
Nova Iorque e a KidsHub. “A Playtime e a
KidsHub são feiras infantis que congregam
diversos setores, não somente calçados. São
eventos criteriosos, que selecionam marcas
com propósito, aspectos de sustentabilidade e design autoral”, explica Letícia, ressaltando que são eventos muito relevantes
para o posicionamento no mercado norte-americano. A Playtime conta ainda com
uma versão digital, que ocorre durante todo
o ano e tem as mesmas características de
compradores e expositores.
Ainda nos Estados Unidos, acontece,
em agosto, a Sourcing at Magic, a Magic e
a Project, todas em Las Vegas. Os eventos
ocorrem durante a Magic Week, que une
eventos de calçados, vestuário e acessórios,
facilitando a logística dos compradores. Letícia explica que a Sourcing tem um perfil
voltado para vendas private label - com a
marca do cliente -, enquanto a Magic é mais
comercial e a Project focada em produtos
de maior valor agregado. “São eventos de
grande importância que atingem, sobretudo, compradores da Costa Oeste dos Estados Unidos”, conta. Também nos Estados
Unidos acontecem a Atlanta Shoe Market,
em Atlanta, e a Magic e Coterie, em Nova
Iorque. A primeira feira acontece em agosto
e é organizada para distribuidores e representantes, com foco em negócios e muito
visitada por compradores do Sudeste do
País. “É uma feira com montagem simples,

mais em conta, e muito focada na realização
de negócios e parcerias com distribuidores
locais”, ressalta Letícia. Já a Magic é mais
comercial, enquanto a Coterie é direcionada para produtos de maior valor agregado.
Ambas acontecem durante a Semana de
Moda de Nova Iorque, em setembro.

Emirados Árabes Unidos (setembro) e Reino
Unido (outubro). As reuniões são marcadas
via matchmaking e personalizadas. O projeto permite a abertura e ampliação de mercados e um contato mais próximo com os
compradores de cada país selecionado.

ITÁLIA

Ao longo de 2022, o Brazilian Footwear
promoverá também ações personalizadas
para empresas associadas. Serão três os
formatos: marketing digital, para ações visando a promoção de imagem no ambiente
on-line; personalizadas, para participação
em ações de nicho e que não sejam apoiadas
pelo Programa; e diferenciadas, que deverão
ter foco no consumidor final. As empresas
interessadas no apoio em ações específicas
devem fazer contato com o Brazilian Footwear e enviar as informações necessárias.

A Itália, embora não seja um mercado-alvo do Brazilian Footwear, recebe eventos
que têm impactos importantes nos principais mercados para o calçado verde-amarelo. O primeiro deles é a Expo Riva Schuh,
tradicional feira de calçados que acontece
em Riva del Garda, em junho. O evento abre
o calendário internacional no segundo semestre, antecipando pedidos para os principais players de calçados do mundo. “É uma
das mostras mais procuradas e bastante focada em volume. Nós temos lista de espera, então sempre sugerimos que as marcas
interessadas busquem a Abicalçados com a
maior antecedência possível”, comenta Letícia. Ainda na Itália, em Milão, acontece a
Micam Milano, considerada a maior feira
internacional do setor. A mostra acontece
em setembro e é bastante democrática, tendo expositores e visitantes dos mais variados nichos de atuação. Além da versão física,
a Micam Milano possui uma versão digital,
que pode ser acessada o ano todo.
COLÔMBIA

Importante mercado para o calçado
brasileiro na América Latina, a Colômbia
receberá, em julho, uma Missão Comercial organizada pelo Brazilian Footwear. O
evento consiste em um showroom com as
marcas participantes, um seminário preparatório sobre aquele mercado e relacionamento com a imprensa local. “Para a Missão, realizamos matchmaking - reuniões
pré agendadas cruzando a oferta dos expositores com a demanda dos compradores -,
o que otimiza as negociações. É um evento
que permite a abertura e a ampliação daquele mercado”, detalha Letícia.
FRANÇA

Em julho, o Brazilian Footwear promoverá a participação de marcas brasileiras na
Playtime Paris, com foco em compradores
europeus. Assim como a versão estadunidense, a mostra é infantil e possui rigorosa
curadoria, sendo importante para o posicionamento no mercado local.
PROJETO VENDEDOR

Novidade para o próximo biênio do
Brazilian Footwear, o Projeto Vendedor promoverá reuniões com compradores potenciais em seus escritórios na França (junho),

AÇÕES INDIVIDUALIZADAS

DIGITAIS

Uma tendência que vem ganhando cada
vez mais força no mercado internacional,
especialmente a partir das restrições aos
eventos físicos impostas pela pandemia de
Covid-19, é a digitalização. Neste contexto,
para 2022 o Brazilian Footwear prevê uma
série de iniciativas.
A primeira delas é as Rodadas de Negócio On-line com compradores da América Latina, que acontecerá em maio. A ação
consiste na realização de reuniões de negócios com compradores interessados nas
marcas participantes e possibilita a abertura e ampliação de mercados sem a necessidade de grandes investimentos.
Ainda no ambiente digital, o Brazilian
Footwear trabalha com duas plataformas
para conexões e negócios. A primeira delas, que existe desde 2015 e passou por uma
reformulação no final do ano passado, é o
BrazilianFootwear.com (www.brazilianfootwear.com). No site, as marcas participantes
mantêm perfis atualizados com informações e fotos de produtos e são acessadas por
compradores do mundo todo. A participação
nesta ação é gratuita. Já para a efetivação de
negócios B2B (business to business), o Brazilian Footwear mantém uma parceria com
a norte-americana Joor. O projeto, batizado
de BrazilianFootwear.com Powered by Joor,
permite que as marcas participantes vendam no ambiente on-line com mais de 355
mil compradores de 150 países cadastrados.
O projeto tem duração de seis meses e está
iniciando a sua terceira edição, com apenas
duas vagas restantes.

cados dos Estados Unidos e da América
Latina. A iniciativa prevê a identificação de
influenciadores locais e não terá custo para
empresas associadas. Em breve o programa
divulgará mais informações.
Também na Colômbia, o Brazilian Footwear promoverá, no segundo semestre,
uma ação de marketing digital com marketplace local que trabalhe com marcas brasileiras. O objetivo é alavancar as vendas
para o consumidor final, ampliando o mix
de marcas brasileiras disponíveis na plataforma digital onde acontecerá a ação.
AMAZON NO RADAR

Outra novidade no Brazilian Footwear
é o Dropshipping Estados Unidos, que será
realizado no primeiro semestre do ano. De
acordo com o projeto, será realizada uma
mentoria transitória de gestão, estudo estratégico de viabilidade e testes de performance para inserção de produtos na Amazon. A ação terá duração de seis meses e tem
foco no mercado B2C norte-americano.
SUSTENTABILIDADE PARA O MUNDO

A sustentabilidade da cadeia calçadista
brasileira terá sua divulgação potencializada internacionalmente a partir do próximo
convênio do Brazilian Footwear. No biênio,
serão promovidas participações em eventos
internacionais de sustentabilidade e a promoção de um documentário sobre práticas
sustentáveis do setor para divulgação mundial. O esforço de comunicação terá o auxílio
de escritórios de Relações Públicas dos Estados Unidos e da Colômbia.
CAPACITAÇÃO

Com o objetivo de auxiliar empresas
na inserção ou mesmo na ampliação de
sua presença em mercados internacionais,
o Brazilian Footwear promoverá o projeto
10 passos para Exportar. De forma prática
e operacional, consultores trarão 10 passos
para a estruturação da exportação na empresa, com entregas em forma de e-book e
mentorias individuais.
Assista a apresentação no QR Code
abaixo:

INFLUENCIADORES E MARKETPLACE

Novidade no escopo do Brazilian Footwear, será realizada uma ação com influenciadores digitais com foco nos mer-

: Secex/Abicalçados

Fonte: Abicalçados
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Calçadistas exportaram 14 milhões de pares em janeiro
A recuperação nas exportações de calçados verificada ao longo do ano passado
seguiu no primeiro mês de 2022. Dados
elaborados pela Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, em janeiro, foram embarcados 14
milhões de pares, que geraram US$ 101,2
milhões, incrementos tanto em volume
(+43,8%) quanto em receita (+66%) em relação ao mesmo mês de 2021.
O presidente-executivo da Abicalçados,
Haroldo Ferreira, destaca que o indicador é
positivo e reflete a recuperação já registrada
no segundo semestre do ano passado. “Os
fornecedores de calçados brasileiros, com
o encarecimento dos fretes internacionais,
principalmente da Ásia, estão no radar dos
principais compradores internacionais com
maior proximidade geográfica, especialmente dos Estados Unidos e América Latina”, avalia. Segundo ele, a tendência, no
entanto, é que o incremento arrefeça ao
longo do ano em virtude da base de comparação mais fortalecida, especialmente a
partir do segundo trimestre. “De toda forma, existe uma perspectiva de incremento
em torno de 5% nos embarques em 2022”,
acrescenta.
O principal destino internacional do
calçado verde-amarelo em janeiro foi os
Estados Unidos, que respondeu por mais de
25% do total gerado com os embarques. No
primeiro mês do ano, os norte-americanos
importaram 1,75 milhão de pares por US$
25,87 milhões, incrementos tanto em volume (+85%) quanto em receita (+93,6%)
em relação ao mês correspondente do ano
passado.
No segundo posto entre os importadores de calçados brasileiros aparece a Argentina, para onde foram exportados 778 mil
pares que geraram US$ 6,65 milhões, altas
tanto em volume (+50,6%) quanto em receita (+75,6%) em relação a janeiro de 2021.

O terceiro principal destino do produto
foi a França. Em janeiro, as fábricas brasileiras exportaram para lá mais de 758 mil
pares, pelos quais foram pagos US$ 5,5
milhões, incrementos tanto em volume
(+49,2%) quanto em receita (+14,3%) em
relação ao mesmo período do ano passado.
ESTADOS

Em janeiro, o principal estado exportador do Brasil foi o Rio Grande do Sul. No
mês, as fábricas gaúchas embarcaram 3,4
milhões de pares, que geraram US$ 44,7
milhões, altas de 47,2% e de 64,3%, respectivamente, ante o primeiro mês de 2021.
O segundo exportador de janeiro foi o
Ceará, de onde partiram 6 milhões de pares,
que geraram US$ 30,44 milhões, incrementos de 50,5% e de 70%, respectivamente,
ante o mesmo mês do ano passado.
Com incrementos de 41% em volume e
de 29,4% em receita, São Paulo foi o terceiro maior exportador do primeiro mês
de 2022. Em janeiro, partiram das fábricas
paulistas 593 mil pares, pelos quais foram
pagos US$ 7,76 milhões.
O quarto exportador do primeiro mês
do ano foi a Paraíba. No mês, as fábricas paraibanas embarcaram 1,86 milhão de pares,
que geraram US$ 6,2 milhões, altas 1,2%
em volume e de 38% em receita na relação
com janeiro de 2021.
O estado de Minas Gerais aparece
na sexta posição, logo atrás da Bahia. Os
1.020.270 pares de calçados enviados ao exterior resultaram um total de US$ 4.279.164
em negócios. O crescimento foi de 59,8%
em relação ao número de pares e de 145,6%
acerca dos valores financeiros gerados no
ano anterior.
Confira nos quadros ao lado as exportações dos municípios que fazem parte do
Polo Calçadista de Nova Serrana.
Fonte: Abicalçados/Sindinova
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FIEMG divulga cartilha de pauta tributária do STF em 2022
Documento gratuito busca embasar tomada de decisões e desenvolvimento de estratégias das indústrias

Com inúmeras decisões tomadas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito
tributário em 2021, sendo muitas delas causadoras de impactos significativos no setor
produtivo, o Sistema FIEMG divulgou, no
dia 18 de fevereiro, a "Pauta Tributária STF
1º Semestre de 2022". O documento tem o
objetivo de apoiar o empresariado na definição estratégica do ano.
"No último ano, várias foram as decisões tomadas pelo STF em matéria tribu-

tária. Algumas com impactos significativos
para o setor produtivo, como por exemplo a
definição acerca da não-inclusão do valor do
ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e da
inconstitucionalidade da exigência do ICMS
diferencial de alíquota nas vendas interestaduais para consumidor final", explicou a gerente de Assuntos Tributários da entidade,
Luciana Mundim de Mattos Paixão.
Segundo ela, "observamos, em especial pelos critérios de fixação da modulação

dos efeitos, que a necessidade do acompanhamento das matérias ainda pendentes de
julgamento está relacionada com eventuais
estratégias fiscais a serem pensadas pelas
nossas indústrias". Assim, a FIEMG cumpre
o papel de manter o setor industrial bem-informado sobre as pautas tributárias que
podem afetar as empresas.
Baixe o documento no QR Code ao lado:
Fonte: FIEMG
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