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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

O Sindinova tem oferecido cursos 
em diversas áreas para aperfeiçoamen-
to da mão de obra do polo calçadista de 
Nova Serrana. Ministrados por profissio-
nais de instituições renomadas, as capaci-
tações permitem que o trabalhador esteja 

mais bem preparado para o mercado de 
trabalho e produza com mais qualidade.

Além do Sindinova, os parceiros da 
instituição também possuem uma gra-
de de cursos direcionada à realidade de 
nossas empresas: na última edição, divul-

gamos o curso de Gestão de Vendas e o 
Empretec, ambos oferecidos pelo SEBRAE 
de Nova Serrana. Nesta, divulgamos a 
nova grade de cursos do SENAI, de carga 
horária reduzida e com uma proposta de 
ensino mais objetiva.

O aumento dos custos industriais se 
acelerou em 2015. O crescimento 
médio dos custos foi de 8,1% no ano 

passado, a segunda maior alta anual da sé-
rie iniciada em 2006. Mesmo com a redução 
média de 2,2% dos custos com tributos, o 
indicador foi puxado pelo custo de produção 
– que inclui pessoal, energia e bens inter-

mediários –, que subiu 10,6%, e pelo custo 
com capital de giro, com alta de 16,3%.

As informações são do estudo tri-
mestral Indicador de Custos Industriais, 
divulgado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Devido à crise econômica, a 
indústria não repassou para os preços dos 
produtos todo o aumento de custos, o que 

reduziu a lucratividade do setor. O cresci-
mento do preço dos bens industriais foi de 
7% no ano passado. Já a desvalorização do 
real frente ao dólar contribui para a compe-
titividade dos produtos brasileiros no exte-
rior, já que, em média, os bens importados 
tiveram alta de 30,5%.

Fonte: Abicalçados

CUSTOS DA INDÚSTRIA CRESCERAM 8,1%

GIRO SINDINOVA

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - ABRIL/MAIO
Curso Data Instrutor Carga

Horária
Investimento

Associado
Investimento
Não Associado

PALESTRA: SAIA DA CRISE 
REINVENTE SUA EMPRESA

05/05
19H

LUIZ BARBOSA
LB CONSULTORIA

02H

DEPARTAMENTO PESSOAL 
AVANÇADO

09/05 À 13/05
DAS 19H ÀS 22H

DAIANY FONSECA 16H 2X R$ 175,00 2X R$ 250,00

COMO PREPARAR A EMPRESA 
PARA ATENDER REDE DE LOJAS

16 À 20/05/2016
19H

PAULO HENRIQUE PIMENTA 15H 2X R$ 150,00 2X R$ 200,00

Informações: Jullya Gabriela (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

R$20,00

O Presidente do Sistema FIEMG - Fe-
deração das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais, Olavo Machado 

Júnior esteve na Regional Centro-Oes-
te, no dia 8 de abril, onde palestrou para 
empresários, presidentes de Sindicatos e 
lideranças políticas da Região.

A palestra “Muda Brasil – Não po-
demos mais esperar” teve como tema o 
cenário político/econômico atual e os im-
pactos da situação política no setor pro-
dutivo. Em seu pronunciamento, Machado 
defendeu que a crise tem raízes fincadas na 
Constituição Federal, que precisa ser aper-
feiçoada, assegurando-lhe maior contem-
poraneidade. O empresário apontou ainda 
que a Legislação Trabalhista inibe a gera-

ção de emprego e que a Legislação Política 
protege líderes políticos sem compromisso 
com os brasileiros. Para o presidente da 
FIEMG, tais questões exigem maior atenção 
para que o Brasil construa um ambiente fa-
vorável para investimento e encontre o ca-
minho para retomada do crescimento.

AGENDA
A programação da visita do Presi-

dente do Sistema FIEMG à Região Centro-O-
este de Minas começou com uma palestra 
na Sede da Ascipam – Associação Empre-
sarial de Pará de Minas para empresários lo-
cais. Em seguida, na Sede da FIEMG Regional 
Centro-Oeste, em Divinópolis, Machado se 
reuniu com os Presidentes dos Sindicatos da 

Região e discutiu estratégias de enfrenta-
mento da crise e de fortalecimento dos se-
tores produtivos, finalizando com a palestra 
no auditório.

Para o Presidente da FIEMG Regio-
nal Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, rece-
ber o Presidente da Federação representa a 
importância que a indústria da Região tem 
para a economia do estado e do país, além 
de reiterar a necessidade de união da classe. 
“Este é um momento oportuno para pro-
mover a união de toda classe empresarial 
e fomentar o debate. Buscar soluções para 
frear a desaceleração do setor industrial de-
pende de um posicionamento político con-
vergente por parte do segmento”, finalizou.

Fonte: Assessoria FIEMG Regional Centro-Oeste

PRESIDENTE DO SISTEMA FIEMG OLAVO MACHADO 
PALESTRA PARA EMPRESÁRIOS EM DIVINÓPOLIS

A palestra “Muda Brasil – Não podemos mais esperar” teve como tema o cenário
político/econômico atual e os impactos da situação política no setor produtivo

O PRESIDENTE DA FIEMG, OLAVO MACHADO JUNIOR, SE REUNIU COM O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, E DEMAIS PRESIDENTES DOS SINDICATOS DA REGIÃO

SEBASTIÃO JACINTO
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Dados do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), elaborados pela Associação 

Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), apontam que, em março, os 
calçadistas exportaram 10,56 milhões de 
pares que geraram US$ 79,77 milhões, 
12,5% menos do que no mesmo mês de 
2015 (US$ 91,14 milhões). Em pares, porém, 
a queda foi menor, de 2,3% frente aos 10,8 
milhões de pares exportados em março 
de 2015. Com a performance, os calça-
distas chegam ao trimestre acumulando o 
embarque de 31,84 milhões de pares por 
US$ 226,75 milhões, queda de 6,1% ante 
mesmo período do ano passado (US$ 
241,56 milhões). Já no registro por volume 
houve estabilidade, com leve incremento 
de 0,5% ante igual ínterim de 2015. 

O presidente-executivo da Abical-
çados, Heitor Klein, ressalta que, mesmo 
caindo no comparativo com igual período 
do ano passado, a receita gerada vem re-
gistrando aumentos mês a mês. Em ja-
neiro a receita foi de US$ 69,33 milhões e 
em fevereiro de US$ 77,65 milhões. “Existe 
uma recuperação gradual, mas ainda está 
muito aquém do esperado para o perío-
do”, comenta, no entanto sem refutar a 
perspectiva positiva para o restante do 
ano. Para o executivo, a oscilação cambial 
e a instabilidade política e econômica pela 

qual passa o país vêm gerando insegu-
rança no mercado internacional. “Em pou-
cos meses passamos de uma cotação de 
mais de R$ 4 para R$ 3,50 por dólar. A in-
segurança gerada é muito grande. Os im-
portadores esperam o melhor momento 
para fechar negócios, o que acaba atra-
sando ou até inviabilizando embarques”, 
aponta. Por outro lado, o fato de haver 
uma estabilidade no volume é visto como 
positivo pelo executivo. “Não perdemos 
mercado e o dólar mais elevado, apesar 
de instável, vem possibilitando uma for-
mação de preço mais competitivo”, expli-
ca Klein.

 
ESTADOS

O maior exportador de calçados 
do Brasil segue sendo o Rio Grande do 
Sul. Entre janeiro e março, os gaúchos ex-
portaram 6,46 milhões de pares por US$ 
96,4 milhões, aumento tanto em receita 
gerada (de 9,5%) quanto em volume ex-
portado (44%) em relação a igual período 
do ano passado.

No segundo posto, o Ceará embar-
cou 12 milhões de pares por US$ 62 mi-
lhões, quedas de 11,2% em volume e 9,1% 
em receita ante igual período de 2015.  

Com queda de 12% na receita ge-
rada pelos embarques, São Paulo aparece 
no terceiro posto entre os exportadores. 

CALÇADISTAS EXPORTARAM US$ 80 MILHÕES
EM MARÇO

No trimestre, os paulistas embarcaram 
2,55 milhões de pares por US$ 26,82 mi-
lhões. Em pares, porém, o registro foi po-
sitivo em 29%.

 
VENDAS PARA OS EUA AUMENTAM

Principal destino do calçado bra-
sileiro desde a década de 1970, quando 
iniciaram as exportações de calçados, os 
Estados Unidos vinham perdendo espaço 
nos últimos anos. No entanto, o trimes-
tre demonstrou uma reação importante 
daquele mercado. No primeiro trimestre 
foram embarcados 3,76 milhões de pares 
por US$ 49,53 milhões, aumento tanto em 
receita (19,2%) quanto em volume (19%) 
na relação com o mesmo período do ano 
passado.

O segundo destino do trimestre 
foi a França. Nos três primeiros meses de 
2016, os franceses compraram 4 milhões 
de pares verde-amarelos, pelos quais 
foram pagos US$ 17,66 milhões, incre-
mentos de 4,3% e 4,7%, respectivamente, 
frente ao mesmo período de 2015.

A Argentina, destino que havia per-
dido força nos últimos anos devido à po-
lítica protecionista adotada pelo governo 
de Cristina Kirchner, segue em recupera-
ção. No trimestre, os argentinos consu-
miram 1,4 milhão de pares brasileiros por 
US$ 17,43 milhões, crescimento de 72,4% 

em pares e 27,5% em receita na relação 
com igual ínterim do ano passado. “O 
mercado argentino vem surpreendendo 
positivamente, com uma recuperação ro-
busta, mesmo com a desvalorização da 
moeda local”, comenta Klein, ressaltando 
que a Argentina é um dos melhores cases 
de sucesso de inserção de marca própria 
brasileira no mercado internacional.

 
IMPORTAÇÕES

A valorização do dólar também tem 
impactado nas importações de calçados. 
No trimestre, entraram no Brasil 8,17 mi-
lhões de pares por US$ 101 milhões, que-
das de 27,6% em volume e 35,5% em va-
lores na relação com igual período de 2015.

No recorte de março a queda foi 
ainda maior. No mês passado, foram im-
portados 2,35 milhões de pares por US$ 
30,3 milhões, quedas de 47,2% em pares e 
46% em dólares na relação com o mesmo 
mês do ano passado.  

As principais origens das impor-
tações do trimestre foram Vietnã (3 mi-
lhões de pares importados por US$ 54,16 
milhões, queda de 36,3%); Indonésia (1,23 
milhão de pares por US$ 22 milhões, que-
da de 38,5%) e China (3,33 milhões de 
pares por US$ 13,13 milhões, queda de 
29,5%).

Fonte: Abicalçados
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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.

O Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior lan-
çou no dia 6 de abril o programa 

Brasil Mais Produtivo, com o objetivo de 
aumentar a produtividade de pequenas e 
médias indústrias. O programa prevê que 
as empresas recebam consultoria do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e adotem técnicas para redução 
do desperdício no processo de produção. 
A ação terá investimento de R$ 50 mi-
lhões, sendo R$ 25 milhões do ministério 
e R$ 25 milhões do Senai.

As empresas terão acesso ao 
método da manufatura enxuta (lean 
manufacturing), a fim de alcançar redu-
ção nos sete tipos de desperdício mais 
comuns no sistema produtivo: super-
produção, tempo de espera, transporte, 
excesso de processamento, inventário, 
movimento e defeitos. Até maio, o pro-
grama será implantado em dez estados, 
e, até o fim do ano, em todas as unida-
des da federação.

O objetivo é que, até o fim de 2017, 

3 mil empresas sejam atendidas no país 
por 400 consultores do Senai. O atendi-
mento completo dura 120 horas e o in-
vestimento por empresa é de R$ 18 mil. 
Desse valor, R$ 15 mil são subsidiados 
pelo programa e R$ 3 mil serão a contra-
partida das empresas. A quantia poderá 
ser paga com o Cartão BNDES.

As empresas participantes tam-
bém terão direito, em 2017, a vagas no 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). A Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex) também vai sele-
cionar 867 empresas do programa para 
integrar as ações de promoção comercial 
realizadas pelo órgão.

O ministro Armando Monteiro dis-
se que o país precisa de uma política in-
dustrial que aumente a competitividade. 
“Tendo a indústria no centro da estratégia 
de desenvolvimento do país, é funda-
mental uma aliança entre o setor privado 
e o público para elevar a competitividade 
da economia brasileira. Não um pacto de 

proteção, ou um pacto que admita a ine-
ficiência”, destacou.

Podem participar indústrias de pe-
queno e médio porte que tenham de 11 a 
200 empregados. Na primeira fase do pro-
grama, serão selecionadas empresas dos 
setores metalmecânico, moveleiro, de ves-
tuário e calçados e de alimentos e bebidas. 
É preferível que as empresas estejam inse-
ridas em Arranjos Produtivos Locais (APLs), 
ou seja, grupos de empresas destinados a 
melhorar o desempenho produtivo. Os in-
teressados podem fazer a inscrição no site 
www.brasilmaisprodutivo.gov.br.

PILOTO
O programa foi inspirado em pro-

jeto-piloto de 2015 do Senai e da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI).  A 
Agência Brasileira de Desenvolvimen-
to Industrial (ABDI) também participa do 
Brasil Mais Produtivo e o Serviço Nacio-
nal de Apoio à Micro e Pequena Empresa 
(Sebrae) e o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) 

apoiam a iniciativa.
O presidente do banco, Lucia-

no Coutinho, disse que, além do car-
tão BNDES, a instituição credenciará as 
empresas participantes em duas linhas 
de crédito, para micro e pequenas em-
presas inovadoras e que fazem expor-
tações, respectivamente. O presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, 
elogiou o programa mas pediu combate 
a outros problemas que afetam a pro-
dutividade.

“Um dos grandes problemas está 
fora da empresa, no ambiente de negó-
cios. Esse trabalho nos dará diagnóstico 
das barreiras foras da fábrica. Nós sabe-
mos quais são: principalmente a burocra-
cia e uma carga tributária irracional”, disse.

Afif defendeu a aprovação do pro-
jeto de lei prevendo impostos progressi-
vos para empresas que deixam o Simples, 
regime de tributação simplificado. “A em-
presa fica com medo [ao deixar o Simples] 
de passar para uma tributação superior.”

Fonte: Agência Brasil

PROGRAMA PREVÊ R$ 50 MILHÕES PARA AUMENTAR 
PRODUTIVIDADE DE PEQUENAS INDÚSTRIAS
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CALÇADISTAS ESCOLHEM SEUS “ALVOS”
PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Os calçadistas associados ao Brazi-
lian Footwear, programa desen-
volvido pela Associação Brasileira 

das Indústrias de Calçados (Abicalçados) 
e pela Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Bra-
sil), decidiram, no dia 15 de abril, os seis 
países que serão mercados-alvo para o 
biênio 2017/2018: França, Reino Unido, Es-
tados Unidos, Colômbia, China/Hong Kong 
e Emirados Árabes Unidos.

Na oportunidade, o economista e 
consultor da Abicalçados, Marcos Lélis, apre-
sentou uma mudança na metodologia. Nas 
semanas anteriores à reunião, os empresá-
rios receberam uma pesquisa com 41 países 
pré-selecionados, para que avaliassem por 
grau de interesse e representatividade da 
empresa no mercado. Na sexta-feira, esses 
dados qualitativos foram apresentados junto 
a outras 70 variáveis quantitativas.

Lélis destacou os resultados rele-
vantes alcançados pelo Brazilian Footwear 
mesmo em meio a um período de dificulda-
des no mercado internacional. Em 2015, ao 
passo em que as exportações totais de cal-
çados caíram 10% (de US$ 1,067 bilhão para 
US$ 960,4 milhões), o recorte das empresas 
apoiadas pelo programa, e que representam 
quase 85% do total de embarques, apontou 
para uma queda de 6% (de US$ 802,2 mi-
lhões para US$ 753,76 milhões).

 
UNANIMIDADE

Os Estados Unidos foram acolhidos 
por unanimidade para o próximo convênio. 
O maior importador de calçados do mun-
do, que importou mais de US$ 25 bilhões 
em 2015, é o principal destino do calçado 
brasileiro desde a década de 70, quando 
se iniciaram as exportações nacionais do 
produto para aquele país. No primeiro tri-
mestre de 2016, os norte-americanos im-
portaram quase US$ 50 milhões em calça-

dos verde-amarelos, resultado quase 20% 
superior ao registro do mesmo período de 
2015. “Depois de uma retração por ques-
tões econômicas e também por causa 
da desvalorização do dólar, o País volta a 
aparecer como o mais promissor para o in-
cremento das exportações de calçados no 
próximo biênio”, avalia a gestora de Proje-
tos da Abicalçados, Roberta Ramos.

 
ÁRABES

Segundo levantamento do eco-
nomista, alguns países, especialmente 
os dependentes do petróleo, estão com 
dificuldades para o pagamento de divisas 
aos importadores. Ainda assim, segundo 
ele, é importante manter um mercado no 
Oriente Médio. Neste contexto, os calça-
distas escolheram seguir com os Emirados 
Árabes Unidos, tanto pelo trabalho inicia-
do no convênio atual, como pelo potencial 
de crescimento que representa. Segundo 
Lélis, o País é, de longe, o maior importa-
dor de calçados do continente, tendo im-
portado US$ 2,7 bilhões em calçados em 
2014 (quase 50% do total do continente). 
Além disso, destacou o economista, o país 
consome calçados de alto valor agregado, 
de um preço médio de US$ 69/par.

 No primeiro trimestre de 2016, os 
Emirados Árabes Unidos compraram US$ 
5 milhões em calçados brasileiros, 25% 
menos do que no mesmo período de 
2015. Por outro lado, segundo Lélis, existe 
grande espaço de crescimento, já que o 
Brasil responde por menos de 1% do total 
importado por aquele país.

 
AMÉRICA DO SUL

Na América do Sul, a decisão foi 
pela manutenção da Colômbia entre os 
mercados-alvo para o próximo biênio. 
“Nosso trabalho é muito consistente na 
Colômbia, temos fornecedores qualifica-

dos e um posicionamento de marca im-
portante”, aponta Roberta, ressaltando 
que, no entanto, existe muito espaço para 
crescimento. Em 2014, último dado dispo-
nível, os colombianos importaram mais 
de US$ 467 milhões em calçados, mais de 
10% deles do Brasil (US$ 48 milhões).

No primeiro trimestre de 2016, os 
calçadistas brasileiros exportaram o equi-
valente a US$ 8,6 milhões para a Colôm-
bia, 6,8% menos do que no mesmo perí-
odo do ano passado.

 
CHINA

A China/Hong Kong, apesar das 
dificuldades logísticas, foi reeleita como 
mercado-alvo para o próximo convê-
nio. O maior consumidor de calçados do 
mundo, com mais de 3 bilhões consumi-
dos anualmente, é um potencial mercado 
para o calçado brasileiro.

Grande produtor de calçados, o 
país asiático importa produtos de maior 
valor agregado, mais qualificados do que 
o produzido localmente. Em 2014, foram 
importados quase US$ 7 bilhões em cal-
çados (quase 70% de couro), sendo ape-
nas US$ 21,5 milhões brasileiros.

No primeiro trimestre do ano, fo-
ram embarcados para China/Hong Kong 
US$ 2,8 milhões em calçados verde-ama-
relos, 20% menos do que no mesmo ín-
terim de 2015. Já a expectativa, com a 
valorização do dólar, é de incremento sig-
nificativo para o próximo período.

 
NOVIDADES

As novidades para o convênio 
2017/2018 do Brazilian Footwear são 
França e Reino Unido. O primeiro país, que 
vem se destacando no rol de destinos do 
calçado brasileiro nos últimos anos, au-
mentou suas importações totais em 6,4% 
entre 2010 e 2014, alcançando a cifra de 

mais de US$ 7,4 bilhões em calçados de 
outros países. No primeiro trimestre, o se-
gundo principal destino dos calçados ver-
de-amarelos - tendo ultrapassado a Ar-
gentina – consumiu quase US$ 18 milhões 
em calçados brasileiros, 4,7% mais do que 
no mesmo período de 2015.

 A outra novidade é o Reino Unido, 
que durante muitos anos foi o segundo 
destino do produto brasileiro, mas que havia 
perdido força nos anos recentes. O conjun-
to de países chamou a atenção do Brazi-
lian Footwear pela pujança do crescimen-
to econômico alcançado e também pelo 
incremento nas importações de calçados, 
chegando a mais de US$ 7 bilhões em 2014 
(crescimento médio de 4,5% desde 2010).

No primeiro trimestre, foram en-
viados para o Reino Unido o equivalente a 
US$ 7 milhões em calçados verde-ama-
relos, quase 12% mais do que no mesmo 
período do ano passado.

 
O QUE É?

Brazilian Footwear é um programa 
de incentivo às exportações desenvolvido 
pela Abicalçados e Apex-Brasil que é re-
novado a cada dois anos desde a primeira 
formalização, no ano 2000. Este progra-
ma busca aumentar as exportações de 
marcas brasileiras de calçados através de 
ações de desenvolvimento, promoção 
comercial e de imagem voltadas ao mer-
cado internacional.

Para o biênio 2015/2016 o progra-
ma, que teve um aporte total de mais de 
R$ 41 milhões, foi reformulado, prevendo, 
além do apoio comercial nas principais 
feiras calçadistas do mundo, estudos de 
mercados, projetos de estímulo ao design, 
promoção da imagem das marcas, entre 
outras ações. Em 2015 o Brazilian Foo-
twear apoiou 204 empresas de calçados.

Fonte: Apex Brasil

MDIC E BNDES ANUNCIAM MELHORA NAS CONDIÇÕES 
DE APOIO À EXPORTAÇÃO DE BENS INDUSTRIAIS

O ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC), 
Armando Monteiro Neto, e o pre-

sidente do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), Lu-
ciano Coutinho, anunciaram no dia 14 de 
abril, em Brasília, a ampliação e a melhoria 
das condições da linha BNDES Exim Pré-
-Embarque, voltada ao financiamento da 
produção interna de bens brasileiros desti-
nados à exportação. A medida permitirá a 
redução dos custos e o acesso, de forma 
ágil e simplificada, aos financiamentos de 
pré-embarque realizados pelo BNDES.

O BNDES estima que a deman-
da potencial de financiamentos a serem 
contratados neste ano pode atingir até 
R$ 15 bilhões. Os créditos podem bene-
ficiar mais de 3,5 mil empresas brasileiras 
que atuam em segmentos de alto valor 
agregado. Com isso, terão maior possi-
bilidade de ampliar sua competitividade 
no mercado externo, contribuindo para a 
geração de saldos na balança comercial, 
com efeitos positivos na cadeia produtiva 
das empresas apoiadas. As operações são 
realizadas na modalidade indireta, com re-

da linha estão disponíveis para as micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs, 
empresas com receita operacional bruta 
de até R$ 90 milhões). Pelas novas regras, 
elas poderão tomar o financiamento inte-
gralmente em TJLP tanto para a produção 
de máquinas e equipamentos quanto para 
a produção de bens de consumo manu-
faturados a serem exportados.

Além do custo financeiro, incidirá 
também a remuneração do BNDES (1,6% ao 
ano para MPMEs e 2% para médias grandes e 
grandes empresas) e o spread do agente fi-
nanceiro, negociado livremente entre o ban-
co repassador e o tomador final do crédito.

As mudanças nas condições finan-
ceiras da linha de pré-embarque se tradu-
zem em reduções dos custos dos finan-
ciamentos. No caso das MPMEs, os juros 
cobrados pelo BNDES caíram de 11,13% ao 
ano para 9,10% ao ano. Para bens de ca-
pital, a queda foi de 12,88% para 9,50%. E 
para bens de consumo, a redução foi de 
15,75% para 11,53% ao ano.

Essas iniciativas complementam as 
medidas de apoio a empresas inovadoras 
anunciadas no início deste ano. Por meio 

cursos repassados pela rede de agentes 
financeiros do BNDES (bancos comerciais).

As linhas de pré-embarque permi-
tem que as empresas produtoras e ex-
portadoras disponham de capital de giro 
para a produção de um bem que será ex-
portado. O crédito a custo competitivo é 
uma ferramenta importante para que as 
empresas nacionais, particularmente os 
fabricantes de produtos de maior valor 
agregado, possam ter acesso ou ampliar 
sua atuação no mercado internacional.

A partir de agora, os financiamentos 
nas linhas do BNDES Exim Pré-embarque des-
tinados à produção de bens de capital terão 
custo integral em TJLP (a taxa de juros de lon-
go prazo do BNDES, atualmente em 7,5% ao 
ano), e a produção de bens de consumo será 
beneficiada com o aumento para até 70% da 
parcela de TJLP em seus financiamentos.

Antes, o custo financeiro da linha 
de pré-embarque variava de 50% a 70% 
em TJLP para a produção exportável de 
máquinas e equipamentos; e o financia-
mento a bens de consumo era realizado 
inteiramente a taxas de mercado.

As melhores condições financeiras 

da Linha BNDES Pré-embarque Empre-
sa Inovadora é oferecido o menor custo 
dentre os financiamentos disponibilizados 
pelo Banco à produção para exportação. 
Ou seja, financiamento 100% em TJLP e 
prazo de amortização de até 36 meses. 
A linha pode ser acessada por empresas 
com receita operacional bruta de até R$ 
300 milhões (MPMEs e médias-grandes).

EFETIVIDADE
Nos últimos anos, o BNDES vem 

aperfeiçoando o processo de monitora-
mento e de avaliação dos impactos de seu 
apoio financeiro sobre o desenvolvimento 
econômico, social, ambiental e institucional 
do País. Nesse sentido, o BNDES desenvol-
veu metodologia para o acompanhamento 
sistemático de indicadores relativos ao ní-
vel de emprego, desempenho exportador 
e saúde financeira das empresas apoiadas 
pelo Banco. Dessa forma, também serão 
acompanhados pelo Banco os resultados 
efetivos das empresas financiadas com as 
novas condições de apoio do BNDES Exim 
Pré-Embarque.

Fonte: BNDES
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SINDINOVA OFERECE PLANO ODONTOLÓGICO
EM CONVÊNIO A ASSOCIADOS

Benefício será lançado em coquetel no dia 26 de abril

“A saúde começa pela boca”, já diz 
o ditado. Ter uma boa higiene 
bucal garante que o nosso cor-

po não receba possíveis doenças por essa 
porta de entrada. Estudos afirmam que as 
doenças da gengiva, chamadas periodon-
tais, têm íntima relação com problemas 
cardíacos e aumento nos índices de co-
lesterol. No Brasil, a realidade é alarmante: 
98% da população brasileira possui cáries 
e doenças periodontais, 50% de nossas 
crianças têm cáries e 47% dos adultos 
com mais de 60 anos não têm os dentes. 
Além disso, um quinto da população nun-
ca foi ao dentista, hábito que, segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
deve ser feito a cada seis meses.

Como forma de combater tais índi-
ces, o Sindinova fechou mais um convê-
nio aos seus associados: O SESI Odonto-
vida, único plano odontológico criado para 

atender exclusivamente às indústrias de 
Minas Gerais. O plano cobre diversos pro-
cedimentos (veja quadro) com valores de 
contribuição mensal mais acessíveis, em 
relação aos tratamentos odontológicos 
realizados em consultórios particulares. 
Oferece, ainda, a isenção de carência, o 
débito dos valores em folha de pagamen-
to e conta com uma rede de mais de 1200 
profissionais credenciados, entre clínicos e 
especialistas. No plano normal (sem co-
participação da empresa), por exemplo, o 
valor da taxa por vida é de R$ 20,80, para 
empresas com até 100 funcionários.

Outro diferencial muito importante 
do Odontovida é a garantia da qualidade 
dos procedimentos efetuados, já que todos 
eles são periciados pelos dentistas audito-
res do SESI Odontovida. “O SESI Odontovi-
da foi desenvolvido especialmente para a 
manutenção da saúde bucal do trabalha-

dor da indústria e seus dependentes, apre-
sentando redução do absenteísmo com 
aumento da qualidade de vida e da pro-
dutividade”, garante a agente de relações 
com o mercado do SESI Odontovida, Eli-
za Mara de Oliveira Silva. Com mais de 50 
mil beneficiários, o SESI Odontovida atua 
como plano odontológico desde 2010.

No dia 26, terça-feira, a equipe do 

SESI Odontovida estará presente no co-
quetel de lançamento do benefício para 
sanar dúvidas dos interessados. O evento 
será realizado às 19 horas, no Espaço Sin-
dinova, e os convites individuais podem 
ser adquiridos gratuitamente na sede da 
entidade. Para mais informações sobre a 
adesão, entre em contato pelos telefones 
(37) 3228-8500 e (37) 9973-4784.

- Consultas;

- Radiologia (Rx periapical, Rx interproxi-

mal, Rx oclusal e Rx panorâmica);

- Prevenção em Saúde Bucal;

- Dentística e Próteses Unitárias (restau-

rações e peças);

- Periodontia (tratamento das doenças 
da gengiva);

- Endodontia (tratamento de canal);

- Cirurgia (com exceção de cirurgia para 
implantes);

- Ortodontia (somente a colocação de 
aparelho fixo metálico).

Será realizado no dia 12 de maio, no 
Espaço Sindinova, o Seminário de 
Crédito. Parceria entre BNDES, Siste-

ma FIEMG e SEBRAE, o evento aproxima 
as micro e pequenas empresas dos ban-
cos, a fim de conhecer as principais linhas 
de crédito oferecidas e negociar melhores 
condições de contratação. Através deste 

seminário, as empresas compreendem a 
forma de atuação do BNDES e dos ban-
cos credenciados e como são repassados 
os recursos.

Os empresários poderão, ainda, 
tirar dúvidas quanto aos procedimentos 
para acessar as linhas, quais as melhores 
alternativas para suas empresas e quais 

os passos devem seguir até a aprovação 
de crédito junto ao banco. O Seminário de 
Crédito tem o apoio do Sindinova, BDMG, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Bra-
sil, Bradesco e Sicoob Credinova. As ins-
crições são gratuitas e podem ser feitas 
pelo site www.sebraemg.com.br ou pelo 
telefone 0800-570-0800.

SERVIÇO:

Seminário de Crédito

Data: 12/05/2016

Horário: 18h30min

Local: Espaço Sindinova

Rua Antônio Martins, 75, Centro.

FIEMG, SEBRAE E BNDES TRAZEM SEMINÁRIO DE CRÉDITO
AO ESPAÇO SINDINOVA

Procedimentos cobertos pelo SESI Odontovida:
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

O QUÊ VAI INSPIRAR AS COLEÇÕES NO INVERNO 2017?
Fórum de Inspirações leva os conceitos da estação a polos produtivos de moda

NOVA GRADE DE CURSOS DO SENAI É LANÇADA
Trabalhadores das indústrias têm 10% de desconto na mensalidade

O SENAI de Nova Serrana iniciará, 
a partir do dia 2 de maio, a sua 
nova grade de cursos de qua-

lificação, aperfeiçoamento e iniciação 
profissional (veja quadro). Direcionado a 
pessoas com idade mínima de 16 anos 
e abertos a toda a comunidade, os cur-
sos têm duração máxima de 54 dias 

úteis. De acordo com Rômulo Maciel 
Gomes, supervisor técnico do SENAI 
de Nova Serrana, a maioria dos temas 
abordados é inédita e foram escolhidos 
com base nas consultorias prestadas 
pelo SENAI às indústrias, além das so-
licitações feitas na unidade. “Os cursos 
ofertados pelo SENAI são desenvolvi-

dos com foco nas demandas da indús-
tria, ou seja, os alunos participantes irão 
receber os conteúdos e poderão ver 
onde eles serão aplicados, por isso vale 
a pena se qualificar no SENAI”, informa 
Gomes.

Os cursos serão ministrados de 
segunda a sexta, das 18h30 às 22h30, na 

sede do SENAI de Nova Serrana. As va-
gas são limitadas e as inscrições podem 
ser feitas até a véspera do início de cada 
curso. Funcionários das indústrias têm 
desconto de 10% na mensalidade, me-
diante comprovação feita através da guia 
da GFIP. Para mais informações, entre em 
contato pelo telefone (37) 3226-3599.

“No Inverno 2017, apontamos a 
força do coletivo, indicamos 
uma inspiração forte para senti-

mentos que estão à flor da pele, indepen-
dentemente de qual seja sua cor. Elege-
mos tonalidades vibrantes para encantar 
e dar vida aos produtos e festejamos a 
ideia da moda como um aglutinador de 
forças para uma indústria mais forte, mais 
atuante – capaz de entender sua posição 
na estrutura da cadeia produtiva da moda 
e de se orgulhar disso”. Assim o estilista 
Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo 
de Design da Assintecal, destaca a temá-
tica da pesquisa Inverno 2017 do Fórum 
de Inspirações, UBUNTU – Eu sou porque 
nós somos.

Dando start ao ciclo de road shows 

– que a cada semestre percorre 28 polos 
brasileiros produtivos de moda –, na última 
semana os designers Marnei Carminatti e 
Tatiana Souza levaram os conceitos e ins-
pirações para a estação mais fria de 2017 
às cidades de Linhares, Belo Horizonte e 
Colatina. Em Linhares (06/04), que pela 
primeira vez recebeu o evento, e Colatina 
(07/04) quem conduziu o encontro com 
empresários, profissionais e estudantes de 
moda foi Tati Souza, que de uma forma 
leve e descontraída abordou os 3 Concei-
tos da pesquisa do Fórum de Inspirações.

Foi durante a 18ª edição do Minas 
Trend Preview – principal Salão de Negó-
cios da indústria da moda no Brasil, que 
reúne expositores e lojistas dos segmen-
tos de vestuário, calçados, bolsas, joias e 

bijuterias –, que os aficionados por moda 
de Belo Horizonte e região, puderam con-
ferir de perto o que inspirará as coleções 
no Inverno 2017 em encontro ministrado 
por Marnei Carminatti. Ainda na ocasião 
Ricardo Michaelsen, do Centro das Indús-
trias de Curtumes do Brasil (CICB), falou 
sobre o projeto Lei do Couro. 

FÓRUM DE INSPIRAÇÕES
O Fórum de Inspirações é um ciclo 

que tem início com a pesquisa de inspira-
ções e referências de moda. A finalidade 
do projeto é promover o desenvolvimento 
de materiais inovadores que tenham a ca-
pacidade de transmitir valores essenciais 
e verdadeiros ao consumidor, algo funda-
mental para que as empresas obtenham 

sucesso. O projeto conta com uma equipe 
de profissionais amplamente capacitados 
em suas áreas de atuação, que realizam 
consultorias com a finalidade de orien-
tar as empresas participantes do projeto 
para o desenvolvimento de produtos que 
contenham elementos únicos e ao mes-
mo tempo globais, dessa forma, tornan-
do-as mais competitivas no mercado. Os 
materiais desenvolvidos com as empresas 
participantes são lançados no Inspiramais 
– Salão de Design e Inovação de Materiais.

Em Nova Serrana, o Fórum de Ins-
pirações será realizado no dia 19 de maio, 
às 19 horas, no Espaço Sindinova. Para 
saber mais sobre o Inspiramais, acesse 
www.inspiramais.com.br
Fonte: Assessoria de Imprensa Assintecal

DIVULGAÇÃO / SEBASTIÃO JACINTO JUNIOR

CURSO PRÉ-REQUISITO PERÍDO CARGA HORÁRIA INVESTIMENTO

Assistente administrativo Maior de 16 anos / 8ª Série Completa 02/05 a 13/07 (segunda a sexta-feira) 180 horas R$ 350,00 (1+1)

Modelagem e design de calçados (desenhista 
industrial de calçados) 7ª Série Completa / Maior de 16 anos 23/05 a 17/08 (segunda a sexta-feira) 200 horas R$ 990,00 (1+2 parcelas de R$ 330,00)

CURSO PRÉ-REQUISITO PERÍDO CARGA HORÁRIA INVESTIMENTO

Operação de máquina de costura eletrônica 16 anos completos / Ter concluído o 6º ano 09/05 a 18/05 (segunda a sexta-feira) 30 horas  R$ 200,00 (parcela única)

Desenvolvimento de ficha técnica para calçados Maior de 16 anos / 6ª Serie Completa
Conhecimento pacote Office nível usuário. 02/05 a 18/05 (segunda a sexta-feira) 48 horas R$ 300,00 (parcela única)

 Pesquisa de moda e mercado 16 anos completos/Ensino fundamental completo /
Desejável conhecimento básico em moda 02/05 a 02/06 (segunda a sexta-feira) 60 horas R$ 350,00 (parcela única)

CURSO PRÉ-REQUISITO PERÍDO CARGA HORÁRIA INVESTIMENTO

Desenho digital de calçados (Corel Draw e Photoshop) 16 anos completos/Ensino fundamental completo  /
Desejável conhecimento básico em moda 02/05/16 A 02/06/16 (segunda a sexta-feira) 30 horas R$ 350,00 (parcela única)
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No momento em que a força das ins-
tituições brasileiras encaminha so-
luções rigorosamente circunscritas 

à Constituição do país, é preciso pensar o 
futuro - afinal, parece claro que o simples 
fato de se trocar o titular da cadeira presi-
dencial não resolverá, da noite para o dia, 
os graves problemas que freiam o nosso 
crescimento econômico. É preciso ter pro-
postas capazes de devolver à sociedade 
e às nossas empresas a competitividade 
que lhes foi subtraída ao longo dos últi-
mos anos em razão de descaminhos que 
todos conhecemos muito bem. 

Neste cenário, a busca do equilí-
brio fiscal é o principal desafio e deve ser 
enfrentado sem gerar novos ônus para o 
setor produtivo e para o cidadão brasilei-
ro - não dá mais para aumentar impos-
tos e nem para recriar tributos, como se 
ameaça fazer com a CPMF. Além do mais, 
o descompasso fiscal é consequência da 
tresloucada maneira como o governo op-
tou por gerir o orçamento público nos úl-
timos anos. 

O resgate do bom senso orçamen-
tário, portanto, é ação emergencial, que 
terá de ser tratada no pós-crise que se 
aproxima. No horizonte do curto prazo, a 
agenda deve conter iniciativas vitais para a 
competitividade da economia, sobretudo 
da indústria. O exemplo mais emblemá-

Bem mais do que aprovar a admis-
sibilidade do processo de impea-
chment contra a presidente Dilma 

Rousseff e encaminhá-lo para a análise e 
julgamento no Senado Federal, a reunião 
na Câmara dos Deputados no último do-
mingo, 17, expôs a fragilidade de conteú-
do, argumento e de postura parlamentar 
que esses políticos possuem.

Nas redes sociais ou nas rodas de 
conversa o brasileiro analisou a postura dos 
políticos. Seja questionando ou ridicularizan-
do-os. O fato é que o Congresso Nacional é 
um recorte da sociedade brasileira, e quan-
do questionamos os deputados devemos, 
primeiro, questionar a nós mesmos que vo-
tamos em canalhas, palhaços, dissimulados 
e toda espécie de gente que dificilmente 
tem como contribuir com políticas efetivas e 
transformadoras para a sociedade.

AGENDA PÓS-CRISE
“Não se constrói um país em ambiente minado pela corrupção, pela desconfiança da sociedade no governo

e baixa autoestima dos cidadãos”

TEATRO DOS VAMPIROS

tico é a infraestrutura precária, especial-
mente no campo da logística de transpor-
te, que onera a empresa nacional, eleva 
o custo do produto nacional e corrói sua 
competitividade nos grandes mercados 
internacionais e até mesmo no mercado 
interno, no qual, cada vez mais, predomi-
nam os importados. 

Precisamos de mais estradas, mais 
ferrovias, mais portos, mais hidrovias e 
mais aeroportos – e isso só será possível 
se os investidores privados, nacionais e in-
ternacionais, sentirem firmeza no governo 
e nos marcos regulatórios que ainda pre-
cisamos construir. Neste cenário de tantas 
carências, é lamentável constatar que nos 
últimos anos o Programa de Infraestrutu-
ra em Logística - PIL - não saiu do lugar, 
por duas razões principais: a ideologização 
dos critérios de concessão, que afugentou 
os investidores, e a absoluta desconfiança 
no governo. Uma das mais importantes 
missões pós-crise será, portanto, recolo-
car em marcha o Programa de Infraestru-
tura em Logística. 

A agenda pós-crise exige aten-
ção também em relação ao médio e lon-
go prazo, de forma a remover os gran-
des obstáculos estruturais que travam o 
desenvolvimento do país – o que pres-
supõe a necessidade de uma ampla re-
forma constitucional, por meio de uma 

Além das caricaturas e aberrações 
vistas no domingo, é possível aferir alguns 
entendimentos de como são os nossos 
representantes. Três pontos me chama-
ram bastante a atenção:

O primeiro deles é que o Congres-
so, que teria de ser um ente plural que en-
campasse pensamentos distintos com mais 
tolerância e respeito tem sido, excessiva-
mente, fundamentalista. O viés religioso, de 
forma extremista, limita o pensar e caça, 
num outro plano, a liberdade de expressão 
em nome da moral e dos bons costumes 
pregados pela “fé” de quem convém.

Praticamente na mesma linha do 
primeiro, destaco como segundo ponto o 
conservadorismo do Congresso. O pen-
samento e a forma de fazer política são 
herméticos e não aceitam mudanças mais 
amplas. Pior do que isso é a constatação 

assembleia constituinte exclusiva, que é 
igualmente necessária para harmonizar e 
compatibilizar o crescimento do país com 
o financiamento dos direitos sociais asse-
gurados na Carta Magna de 1988.

Não se pode governar uma na-
ção com 35 partidos – dos quais 28 com 
assento no Congresso Nacional. Não se 
pode administrar um país com quase 40 
ministérios. Não se pode sustentar um sis-
tema de previdência social que ignora as 
enormes mudanças demográficas ocorri-
das no mundo, nos últimos anos. Não se 
pode balizar as relações entre emprega-
dores e empregados por uma legislação 
que muito brevemente estará completan-
do um século de existência. Também não 
se pode ter um sistema produtivo sufo-
cado por uma carga tributária que con-
some quase 40% do PIB nacional, sem 
a devida contrapartida à sociedade em 
termos de serviços públicos de qualidade. 
Finalmente, não se pode construir um país 
em um ambiente minado pela corrupção, 
pela crescente desconfiança da sociedade 
no governo e com a autoestima dos ci-
dadãos em baixa. O Brasil e os brasileiros 
merecem mais – e exigem mais. 

Enfim, são necessárias e urgen-
tes muitas e grandes mudanças em uma 
agenda pós-crise e, com certeza, deve-
mos começar pela pacificação do país – 

de que a vaga ao cargo de deputado é 
posse da família que a detém. Não foram 
poucos os casos vistos no domingo, de 
parlamentares que sucederam pai e avô 
no parlamento ao longo dos anos. Este 
fato remete à possibilidade do voto de 
cabresto, tão comum em regiões menos 
desenvolvidas ou miseráveis.

Por último, destaco que o Congres-
so é paternalista no seu funcionamento e 
pensamento. Aquele que resolve e dita as 
regras, por vezes sem razão, mas que se 
faz valer da autoridade de pai para impor 
suas vontades. A truculência na defesa 
das idéias é típica do machismo e isso não 
combina com uma casa parlamentar.

Enquanto estamos rindo e fazen-
do piada do nosso reflexo no Congresso, 
o mundo ri de nós. Vários jornais, em di-
versos países, destacaram não só o im-

uma nação dividida não vai a lugar algum, 
senão à desordem e ao caos. Não há es-
paço para o ódio, como vimos claramente 
no discurso do líder da Contag em recente 
evento no Palácio do Planalto, com ame-
aças aos produtores rurais e por extensão 
a todos brasileiros, sob o olhar silencioso e 
quase cúmplice da presidente da Repúbli-
ca e de vários de seus ministros. 

Naquele ato insensato, a presi-
dente da República perdeu uma grande 
oportunidade para demonstrar grandeza 
e comportamento estadista. Teria bas-
tado interromper o seu apoiador e fazer 
um discurso apaziguador, convocando os 
brasileiros à união. Se assim tivesse agido, 
teria dado bons argumentos àqueles que 
têm a missão de defendê-la neste mo-
mento de grave tensão. 

Por este episódio, lamentamos a 
postura do governo e apresentamos a 
nossa solidariedade aos companheiros 
da Federação da Agricultura e Pecuária 
de Minas Gerais - Faemg - e renovamos 
a convicção de que no pós-crise, no pro-
cesso de construção de um novo país, 
fatos como este serão definitivamente 
banidos da vida nacional. É nesta direção 
que a indústria e a FIEMG trabalham bus-
cando contribuir e formando parcerias 
que visem o desenvolvimento econômi-
co e social do país.

peachment, mas a fragilidade dos nossos 
políticos e o fato de uma boa maioria do 
Congresso estar às voltas com a Justiça e 
querendo caçar uma presidenta que não é 
ré em nenhum tipo de processo.

Depois de domingo ratifico algumas 
convicções que tenho sobre política e polí-
ticos: Nós votamos mal e vamos continuar 
votando assim por um longo tempo até 
adquirir maturidade política. É necessária, 
com urgência, uma reforma no sistema 
político, para oxigenar o parlamento. Ex-
tirpando a reeleição em todos os níveis e 
também de forma cruzada entre os cargos.

A vergonha verificada no último 
domingo não foi dos deputados. Ela é 
nossa, por ter passado recibo para eles 
nos representarem. Infelizmente, também 
fazemos parte desse circo.

Durma com um barulho desses.

Colunista: Olavo Machado Junior

Colunista: Rodrigo Dias

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Sistema FIEMG

artigorodrigodias@gmail.com

OPINIÃO



PG 925/04 A 08/05/2016 – JORNAL SINDINOVA

Pós-Graduação
Pitágoras

A certeza do 
seu sucesso

Inscreva-se já
voceespecialista.com.br

Consulte desconto especial para alunos e ex-alunos.**

*Os cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e à formação de turmas. A carga horária presencial e EaD dos cursos pode variar de acordo com o projeto pedagógico. Os valores a serem aplicados podem variar de acordo com o 
curso, modalidade e unidade de ensino. Essas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. Para mais informações, acesse voceespecialista.com.br.  ** Procure o atendimento da sua unidade para mais informações.

37 98422-556137 2101-4808

Fisiologia do Exercício e Treinamento 18 meses

MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria 18 meses

MBA em Gestão de Negócios com ênfase em 
Marketing e Mídias Sociais 18 meses

MBA em Gestão de Produção de Bens e 
Serviços 18 meses

MBA em Gestão de Projetos 18 meses

MBA em Liderança e Coaching 18 meses

Psicologia Organizacional 18 meses

Consultoria Empresarial 18 meses

Criação e Produção Audiovisual 18 meses

Direito Civil e Processual Civil 18 meses

Direito do Trabalho e Previdenciário 18 meses

Educação Especial e Inclusiva 18 meses

Enfermagem Obstétrica 18 meses

Engenharia de Segurança do Trabalho 18 meses

Conheça nossos cursos*
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Empresas de moda ao redor do 
mundo estão cada vez mais preo-
cupadas e engajadas em diminuir 

o impacto que suas marcas causam 
no meio ambiente, buscando métodos 
para redução de seus gastos com água 
e energia, por exemplo.  Uma pesquisa 
realizada em 2014 pela empresa Nielsen, 
com cerca de 30 mil pessoas em todo o 
globo, apontou que mais da metade de-
las está disposta a pagar mais por itens 
fabricados por companhias comprometi-
das com o impacto ambiental e também 
com os aspectos sociais envolvendo fun-
cionários e fornecedores.

 Levar às empresas brasileiras essa 
nova percepção sobre a sustentabilidade, 
fazendo com que ela seja vista como par-
te do processo global das cadeias produ-
tivas do calçado, é a missão do programa 
Origem Sustentável, que certifica as indús-
trias que já incorporam a sustentabilidade 
em seus processos, seguindo a escala 
Branco, Bronze, Prata, Ouro e Diamante. 
Atualmente o Selo Origem Sustentável 
conta  com 106 empresas certificadas, e 
a mais nova delas é a Piccadilly Company. 

“A sustentabilidade tem um papel 
que transcende a atividade empresarial 
de qualquer segmento. É uma questão 
de cidadania e que tem detido a atenção 
do setor calçadista ao longo dos anos, 
um segmento que vem trabalhando de 
forma enérgica para uma produção sus-
tentável e que não deixe somente lega-
dos econômicos para o Brasil e o mundo, 
mas também um legado ecologicamen-
te responsável para as gerações futuras. 
É neste contexto que o Programa Ori-
gem Sustentável surgiu em 2013, com o 
claro objetivo de certificar as empresas 
com produções ambientalmente corre-

1- O Brasil possui uma lei federal 
que proíbe o uso de expressões como 
“couro ecológico” ou “couro sintético”. A 
lei 4.888/65 determina que apenas artigos 
que tenham sido feitos em pele animal 
podem receber a denominação “couro”.

2 - A grife North Beach Leathers, 
responsável por desenhar e fabricar as 
roupas de couro que foram a marca re-
gistrada de artistas como Jimi Hendrix, Ja-
nis Joplin ou Elvis Presley, nasceu a partir 
de couro do Brasil. Bill Morgan, estilista da 
marca, criou suas primeiras peças depois 
de uma visita ao Rio Grande do Sul, onde 
comprou diversas peles.   

3 - As exportações de couro bra-
sileiro responderam por 11% do total do 
superávit da balança comercial do país no 
ano de 2015.

4 - Desde o ano 2000, existe um 
projeto específico para incentivo às ex-
portações de couro nacional: é o Brazilian 
Leather, realizado em parceria pelo Centro 
das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) 
e a  Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Bra-

PICCADILLY COMPANY REFORÇA SEU COMPROMISSO 
COM A SUSTENTABILIDADE E CONQUISTA O SELO 
PRATA DO PROGRAMA ORIGEM SUSTENTÁVEL

10 CURIOSIDADES SOBRE O COURO BRASILEIRO

tas, gerando além do ganho de imagem 
para as mesmas, referências positivas 
tanto para as concorrentes do segmen-
to como também para outras atividades 
econômicas”, ressalta Heitor Klein, Presi-
dente executiva da Abicalçados – umas 
das realizados do projeto.

 No programa há três anos, a Picca-
dilly Company passou pelos selos Branco 
e Bronze, mas foi no início de 2016 – após 
ser auditada pela SGS - System & Servi-
ce Certification, empresa líder mundial em 
inspeção, verificação, testes e certificação 
– que conquistou o Selo Prata. 

 “A companhia tem atuado forte-
mente na promoção da sustentabilidade 
econômica, social, ambiental e cultural 
de suas operações. Encontramos no Pro-
grama Origem Sustentável um caminho 
confiável para avaliar e certificar nosso 
nível de maturidade, em relação ao va-
lor sustentabilidade”, declara a Técnica em 
Segurança do Trabalho/Meio Ambiente da 
Piccadilly Company, Morgana Marca.

 A Piccadilly Company está no 
mercado há 60 anos, com uma produ-
ção diária de 50 mil pares de sapatos, sete 
unidades fabris, sendo cinco de produção, 
é hoje uma das principais indústrias calça-
distas do País e agora a segunda fabrican-
te de calçados aprovada por um rigoroso 
processo de auditoria para obtenção do 
Selo Origem Sustentável – nível Prata.

 “Investir em sustentabilidade é 
uma forma das empresas reafirmarem 
seu compromisso com a sociedade, 
além de fortalecer a competitividade 
no mercado nacional e internacional”, 
comenta o Presidente da Assintecal, 
William Marcelo Nicolau sobre a conquis-
ta da Piccadilly. 

 Sobre os benefícios que o Selo 

sil). Desde o início do Brazilian Leather, as 
exportações brasileiras de couro cresce-
ram 263%.

5 - Um curtume brasileiro ganhou 
o tradicional prêmio Tannery Of The Year 
(Curtume do Ano). A empresa Couro do 
Norte foi agraciada com a premiação em 
Hong Kong, em março de 2016, pela exce-
lência em práticas corporativas.

6 - Há no país uma certificação 
sem precedentes no mundo que reco-
nhece os curtumes por suas práticas em 
sintonia com o tripé da sustentabilidade: 
economia, meio ambiente e sociedade. 
É a Certificação de Sustentabilidade do 
Couro Brasileiro (CSCB), desenvolvida pelo 
CICB, baseada em normas da ABNT e au-
ditada por organismos certificadores acre-
ditados pelo Inmetro.

7 - O projeto reconhecido como o 
mais inovador ligado ao design de couro 
no mundo é brasileiro: trata-se do Design 
na Pele. Conjugando arte e moda dentro 
da produção curtidora, a iniciativa conce-
beu produtos inovadores tendo o couro 
como protagonista. O Design na Pele deu 

trará para a marca a Presidente da em-
presa Cristine Camila Grings Nogueira é 
enfática. “A atenção dos consumidores 
sobre os valores promovidos pelas mar-
cas e seus produtos tem aumentado 
substancialmente e influenciado nas de-
cisões de compra. Investir em ações de 
sustentabilidade é apenas uma das etapas 
para a geração de valor desta estratégia 
para a companhia. É preciso comunicar 
aos stakeholders todos esses esforços. 
Para a Picadilly Company o público alvo 
não se limita apenas aos consumidores 
diretos, mas engloba mídia, formadores 
de opinião, órgãos públicos, comunidade 
e muitos outros.”

 Fica cada vez mais claro que em 
um mercado extremamente acirrado, 
atrelar a marca ao valor sustentabilidade 
é um diferencial competitivo, que deve in-
fluenciar não apenas o desejo de compra 
dos consumidores, mas a tomada de de-
cisões das empresas.

origem a uma exposição já vista e aplau-
dida em diversos países e faz parte do 
projeto Brazilian Leather, de CICB e Apex-
-Brasil.

8 - Mais de 80 países compram 
couro do Brasil mensalmente. Os princi-
pais importadores são China/Hong Kong, 
Itália, Estados Unidos, Vietnã e Hungria.

9 - Para identificar a diferença en-
tre o couro e um material sintético que 
tentar imitá-lo, fique atento: característi-
cas como a absorção de umidade, trans-
piração e regulagem de temperatura são 
propriedades naturais do couro. O mate-

 O SELO ORIGEM SUSTENTÁVEL
Fazer com que sustentabilidade 

seja vista pelas empresas como parte do 
processo global das cadeias produtivas do 
calçado. Esse é o objetivo do Programa 
Origem Sustentável, promovido pela As-
sociação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados) e a Associação Bra-
sileira de Empresas de Componentes para 
Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal), 
em parceria com o Laboratório de Susten-
tabilidade (Lassu) da Universidade de São 
Paulo (USP).

 Lançado em 2013, o programa 
certifica às indústrias da cadeia produtiva 
do calçado que já incorporam a susten-
tabilidade em seus processos, seguin-
do a escala Branco, Bronze, Prata, Ouro 
e Diamante. Atualmente o Selo Origem 
Sustentável conta  com 106 empresas 
certificadas. Mais informações em www.
origemsustentavel.org.br.

Fonte: Assintecal

rial sintético é incapaz de reproduzir artifi-
cialmente estas propriedades.

10 - O Brasil realiza uma mostra de 
peles com as tendências que serão traba-
lhadas pelos estilistas com duas estações 
de antecipação. É o Preview do Couro, 
resultado de uma grande pesquisa, mos-
trada sempre em primeira mão em São 
Paulo, no Inspiramais – Salão de Design e 
Inovação de Materiais, cuja próxima edi-
ção acontece nos dia 27 e 28 de junho, 
em São Paulo, no Centro de Eventos Pro 
Magno.

Fonte: Revista Globo Rural

O COURO NATURAL ABSORVE UMIDADE, TRANSPIRAÇÃO E MANTÉM A TEMPERATURA REGULADA

DIVULGAÇÃO/CICB
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O século XXI não tem mais espaço para 
a super poluente indústria do petró-
leo e seus produtos químicos perigo-

sos que imperaram absolutos nos século XIX 
e XX. Felizmente está crescendo globalmen-
te a adoção de novas tecnologias energéti-
cas renováveis e produtos sustentáveis para 
substituir o petróleo como principal fonte de 
energia e matéria prima da indústria.

Na moda não poderia ser diferente 
pois graças ao crescimento explosivo do 
fast fashion desde os anos 80 até hoje, 
a moda é a segunda indústria mais po-
luente do mundo depois da petrolífera, a 
segunda que mais consome e desperdiça 
água depois da agricultura e a número 1 
em obsolescência programada superando 
até a indústria de eletrônicos. O poliéster, 
que é proveniente do petróleo, é a fibra 
mais utilizada na fabricação de tecidos 
detendo 60% do mercado global de fios 
sendo utilizado tanto em tecidos sintéticos 
feitos 100% de poliéster como misturas 
com fibras naturais como algodão.

O poliéster em si é um tecido mui-
to prático pois seca rápido, não amassa, é 
leve, é reciclável, não precisa ser passado 
regularmente como os tecidos naturais mas 
tem uma grande desvantagem, sua fabri-
cação utiliza muita água e energia e por 
não ser biodegradável, quando vai parar 
no aterro, leva décadas para se decompor. 
Mas atualmente existem outras alternativas 

NOVOS TECIDOS SINTÉTICOS FEITOS DE PLANTAS 
ESTÃO PRONTOS PARA INVADIR A MODA

sustentáveis como a fibra de ácido polilático 
(PLA) que é semelhante ao poliéster mas 
feita a partir de plantas como milho, trigo, 
beterraba ou de cana-de-açúcar.

Só com a utilização industrial de 
duas plantas como o cânhamo (veja aqui) 
e as algas (veja aqui), poderíamos substi-
tuir completamente a indústria petroquí-
mica mas isso só não foi feito ainda por 
causa do lobby das petrolíferas e da in-
fluência dos políticos que tem suas cam-
panhas bancadas por essas empresas. 
Um novo tecido sintético chamado Ingeo 
criado pela empresa Nature Works, é fei-
to utilizando qualquer uma das 4 plantas 
mostradas acima e tem as seguintes ca-
racterísticas: resistente, confortável, natu-
ralmente isolante, absorção de umidade, 
mais respirável do que o poliéster, resiste a 
odores, tinge rapidamente, livre de rugas, 
resistente a manchas, não encolhe, seca 
rapidamente, hipoalérgico, não dá pilling, 
resistência aos raios UV naturais, ideal 
para todos os climas e é biodegradável.

Ele parece com o poliéster, exceto 
que o poliéster tem de ser tratado quimi-
camente antes que seja resistente a umi-
dade e a odores. Além de tecido, o Ingeo 
também é usado em bioplásticos para em-
balagens, eletroeletrônicos e talheres bio-
degradáveis. Essa é um material fantástico 
e um ótimo exemplo de economia circular 
e capitalismo sustentável. Por ser biode-

gradável, o PLA pode facilmente se tornar 
adubo sob as condições certas e também 
pode ser reciclado em circuito fechado.

Usando biotecnologia, o Ingeo foi 
desenvolvido em parceria com a Cargill e 
Dow Chemical.  As matérias-primas são 
feitas através da fermentação do açúcar 
extraído do milho ou cana de açúcar e de-
pois convertidos em fibra para criar o teci-
do. Quando uma roupa feita de 100% Ingeo 
for parar no aterro, a peça irá se decompor 
de 60 a 90 dias.  Isso é maravilhoso quan-
do comparado ao poliéster de petróleo que 
vai levar muito mais tempo. O vídeo abaixo 
mostra algumas roupas feitas com tecidos 
sustentáveis entre eles o Ingeo.

Atualmente, o Ingeo está sendo 
mais utilizado em roupas de cama mas 
ele fez sua estreia nas passarelas em 2010 

num desfile  da Fashion Summit patroci-
nada pela Nordic Initiative Clean and Ethi-
cal. Depois de sua aparição no mundo da 
moda, esperamos que seja apenas uma 
questão de tempo antes que o Ingeo faça 
o seu caminho até o mercado de massa.

As tecelagens não precisam mais 
usar fibra de poliéster á base de petróleo 
para fabricar tecidos, para isso existe a fi-
bra PLA que além de ser biodegradável tem 
uma série de qualidades que superem o 
poliéster. Desde sua camiseta, camisa e cal-
ça jeans pode ser perfeitamente fabricados 
utilizando fibra PLA, tornando as roupas não 
só recicláveis mas principalmente biodegra-
dáveis pois no Brasil mais de 90% dos teci-
dos e roupas velhas vão parar nos aterros 
sanitários. O meio ambiente agradece.

Fonte: Stylo Urbano
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