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CARAVANA

CURSO

POSSE

Tomaram posse, no dia 25 
de julho, em sessão solene, a 
nova diretoria da FIEMG Re-
gional Centro-Oeste. Paulo 
César Costa é presidente e 

Marcelo Marcos Ribeiro o diretor 
da entidade.

VEJA MAIS – PG 04 

22ª FENOVA CHEGA COM NOVIDADES 
PARA A COLEÇÃO PRIMAVERA-VERÃO

VEJA MAIS – PG 03

O Sindinova em parceria com a 
Assintecal levaram 25 pessoas 

para o projeto Missão Empresar-
ial Nova Serrana. O objetivo foi 
apresentar os lançamentos em 
materiais do Inspiramais 2019_II

VEJA MAIS – PG 06

VEJA MAIS – PG 07

Vendas com Programação 
Neurolinguística foi sucesso 
de entre os participantes do 
curso. Promovido em julho, 
pelo Sindinova, curso teve 
12 horas de carga horária e 
atraiu vários interessados.

POLO DE NOVA SERRANA TEM 
MOVIMENTO INTENSO NA FRANCAL

VEJA MAIS – PG 05

CHRISTYAM DE LIMA

SELMA ASSIS
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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Na tarde de quinta-feira (26/07) foi 
realizada uma coletiva de impren-
sa com o presidente do Sindinova, 

Pedro Gomes. Na ocasião, Pedro falou 
aos jornalistas sobre a 22ª edição da Fei-
ra de Calçados de Nova Serrana (Fenova), 
do cenário atual do mercado calçadista 
e também adiantou algumas novidades 
para o próximo semestre.

A Feira contará com 120 exposito-
res com mais de 200 marcas. Até o mo-
mento 65 lojistas com, no mínimo, cinco 
pontos de venda no país já estavam con-
firmados.  A expectativa é que a Fenova 
gere me torno de R$ 25 milhões e 2 mil em 
visitação. “Hoje nós estamos trabalhando 
com esta expectativa e imaginando que 
isso vai depender muito de como vai se 
comportar nossa feira. Nós acreditamos 
muito na feira, porque Nova Serrana tem 
um chamariz muito interessante com re-
lação aos nossos produtos, lançamentos 
de produtos, e com a aproximação do fim 
do ano”, enfatiza Gomes e completa: “Es-
tamos trabalhando para atrair os lojistas 
aqui. A expectativa é um pouco menos da 
previsão do ano passado exatamente por 
conta das circunstâncias que nós temos 
no mercado nacional hoje”.

CRISE
Diante da crise que se estabeleceu 

para diversos setores no primeiro semes-

Estamos a poucos dias da maior Feira 
de Calçados de Minas Gerais.  A tão 
esperada Fenova chega à sua 22ª Edi-

ção neste mês. Apesar de estarmos vindo 
de uma crise que impactou o país nos úl-
timos meses, principalmente, após a greve 
dos caminhoneiros, o cenário se mostra 
otimista para o segundo semestre. Agosto 
traz a esperança de novos e promissores 
negócios para o setor de calçados.

Nos dias 14 a 16 deste mês, teremos 

tre, principalmente, para o comércio cal-
çadista, Gomes enfatizou a necessidade 
de reação do mercado. “Tem que ter uma 
logística para alavancar as vendas nes-
te restante de tempo: agosto, setembro, 
outubro e novembro, até dia 10 de de-
zembro. Acho que o mercado a partir de 
agosto começa a reagir”, disse. 

Pedro enfatiza que o momento é 
de ter paciência e que o cenário se de-
monstra otimista para o segundo semes-
tre. “O fabricante de calçados de Nova 
Serrana já tem experiência de crise, e nós 
também sabemos que o lojista não tem 
estoque neste momento. Ele vai ter que 
comprar para o final do ano, e ele sabe se 
não comprar agora em agosto, dificilmen-
te ele vai encontrar negócios em setem-
bro, outubro. Então, nós esperamos que 
seja muito boa feira e que nós possamos 
ter negócio para, pelo menos, dar um alí-
vio para começar 2019”, salientou.

PRODUÇÃO
De acordo com Gomes, houve 

uma diminuição na produção de calçados 
em relação ao ano passado, mas uma 
melhora substancial na qualidade dos 
produtos. “A expectativa nossa, no co-
meço do ano, era acima de 90 milhões 
(ano) de pares. Tem um valor agregado 
em matéria de qualidade e design, que faz 
com que a gente imagine que 95 milhões 

a oportunidade de mostrar aos lojistas de 
todo o país o lançamento da coleção pri-
mavera-verão 2018/2019 por meio de 120 
expositores com suas mais de 200 marcas 
que compõem o nosso Polo Calçadista.  O 
momento é oportuno também para ala-
vancar as vendas de fim de ano. A retra-
ção apresentada no primeiro semestre está 
dando lugar à perspectiva de expansão.

Todo empenho, esforço e dedica-
ção das indústrias, neste momento, tem 

seria o ideal se a gente atingir”, espera.

ARALELO ENTRE GRANDES
E PEQUENAS FEIRAS 

Ainda segundo o presidente do 
Sindinova, as feiras regionais vêm atrain-
do, cada vez mais, a atenção dos lojis-
tas em detrimento às grandes feiras. “O 
lojista dá preferência às pequenas feiras 
porque é mais fácil chegar ao expositor 
pequeno. As feiras que aconteceram 
como a Francal, não deu um grande re-
sultado de negócios, e nós esperamos 
que aqui seja diferente nestes três dias”, 
ressaltou Gomes.

NOVIDADES
Conforme adiantado por Gomes, 

após a Fenova, o Sindicato juntamente 
com a FIEMG e o SEBRAE estarão empe-
nhados em um projeto de grande viabilida-
de de mercado. A proposta abrange uma 
pesquisa nacional para saber onde está o 
consumidor dos produtos de Nova Serrana 
e, com isso, conhecer este mercado.

Outra novidade será a Feira Itine-
rante em parceria com o SEBRAE. A pre-
visão é que seja realizada neste ano, em 
uma cidade do nordeste, ainda a ser es-
colhida. Ao todo, 27 empresas participarão 
do projeto (20 empresas pequenas e sete 
maiores) na qual estas empresas farão o 
lançamento de 20 produtos cada uma.

sua explicação: as empresas estão inves-
tindo ainda mais na qualidade e no design, 
o que vem realçando a valorização do pro-
duto e atraindo os lojistas. Calçados mo-
dernos, estilosos, coloridos, acompanhan-
do a moda da estação mais alegre do ano.

A 22ª Fenova chega com expec-
tativas de impulsionar as vendas e, com 
isso, possibilitar às empresas oportunida-
de de recuperação diante das circunstân-
cias de instabilidade no mercado. 

A POUCOS DIAS DA 22ª FENOVA, 
PEDRO GOMES CONVOCA COLETIVA 

DE IMPRENSA
Presidente do Sindinova falou da expectativa da Feira e anunciou novidades

SELMA ASSIS
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22ª FENOVA CHEGA COM NOVIDADES PARA A 
COLEÇÃO PRIMAVERA-VERÃO

A coleção primavera verão 
2018/2019 será lançada nos dias 
14, 15 e 16 de agosto durante a 

22ª Feira de Calçados de Nova Serrana 
(Fenova). O Centro de Convenções da 
cidade será palco para expositores mos-
trarem as novidades e as tendências da 
moda para a próxima estação. Propul-
sora de negociações, a Fenova é consi-
derada uma das maiores feiras do Brasil.

Impulsionada pela grande expec-
tativa de vendas, a Fenova proporciona 
aos lojistas e fabricantes negociações 
diretas, sem intermediários ou atraves-
sadores. Durante os três dias de evento, 
os fabricantes promovem seus últimos 
lançamentos para aquecer as vendas de 
fim de ano. Com a alta qualidade dos 
produtos e preços competitivos, os lo-
jistas têm a oportunidade de fazerem 
negócios a um ótimo custo/benefício e 
garantirem as mais recentes novidades 
que estarão na vitrine de todo o país.

Com mais de 200 marcas em ex-
posição, os lojistas terão uma gama de 
variedade em calçados e acessórios às 
suas escolhas. É a oportunidade tam-

bém para os fabricantes posicionarem 
suas marcas no mercado e fortalecerem 
sua produção. A Feira ainda fomenta a 
economia na cidade que ganha com a 
movimentação de capital e fluxo de vi-
sitantes. Vários setores diretos ou indi-
retamente são abarcados pela agitação 
que a Fenova estimula em toda cadeia 
produtiva.

Outra vantagem é a proximidade 
com a capital mineira e o fácil acesso 
às principais rodovias que atravessam o 
estado. Esta posição estratégica permite 
que Nova Serrana tenha uma privilegia-
da localização e facilite o deslocamento 
até a Feira.

O Sindicato Intermunicipal das In-
dústrias de Calçados de Nova Serrana 
(Sindinova), na qualidade de represen-
tante das empresas do Arranjo Produtivo 
Local de Nova Serrana, é o realizador da 
maior feira de calçados de Minas Gerais. 

Com duas datas ao ano, a Feno-
va é referência para o segmento cou-
reiro-calçadista e conta com a parceria 
da FIEMG, SEBRAE e Prefeitura de Nova 
Serrana em sua realização.

Expectativa do setor é alavancar as vendas para o segundo semestre
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VOCÊ
SABIA?
A Max Termoplásticos
oferece inúmeras
vantagens aos
seus clientes!

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

Pesquisas que
  geram compostos
    termoplásticos de
       alta qualidade.

AGREGAÇÃO

   Seu produto final
com mais qualidade.

LOGÍSTICA
NA ENTREGA

Agilidade  nas entregas com
        rápida resposta à
                  demanda.

GUERRA AO
DESPERDÍCIO

Menores níveis de estoque
               e redução do custo
                         de compras.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO

Suporte pós venda
     e colaboração.

Acesse para saber
mais sobre nós.

www.maxtr.com.br

CARAVANA DE NOVA SERRANA PARTICIPA DO 
INSPIRAMAIS  2019_II

SELMA ASSIS

O Sindinova e a Assintecal promove-
ram o projeto Missão Empresarial 
Nova Serrana. A caravana, com 25 

participantes, partiu de Nova Serrana na 
segunda-feira (16) e retornou na madru-
gada de quinta (18). O objetivo foi oferecer 
aos associados ao Sindicato a oportuni-
dade de conhecer os lançamentos em 
materiais no Inspiramais 2019_II.

Com o tema Inspiramais 2019_II Al-
quimia, a proposta apresentou tendências 

para calçados, confecção, joias, móveis e 
outros segmentos ligados à moda. O Sa-
lão de Design e Inovação de Mateirais do 
Centro de Eventos Pro Magno reuniu fabri-
cantes nacionais e internacionais. 

“O que faz do Inspiramais o único 
salão de design e inovação de materiais 
da América Latina e de receber tantas 
grifes e profissionais de diversos países 
é que estamos falando de uma cons-
trução de produtos que se tornam refe-

rências nas produções de roupas, bolsas, 
cintos, calçados, acessórios, joias e design 
de móveis. Uma cadeia toda que já ali-
nha uma referência única para o êxito do 
País no mercado nacional e internacional”, 
comenta Walter Rodrigues, pesquisador e 
designer, e que responde como coorde-
nador do Núcleo de Design da Assintecal. 

Walter completa sobre o evento: 
“O Salão Inspiramais é ponto de encontro 
de estilistas e designers de todos os seg-

mentos da cadeia da moda, com muitas 
empresas prontas para mostrar novos ca-
minhos”. 

Inspiramais 2019 II ocorreu nos dias 
17 e 18 de julho, no Centro de Eventos 
Pró-Magno (Avenida Ida Kolb, 513, Casa 
Verde), em São Paulo, e apresentou cen-
tenas de materiais para as estações de 
2019, entre componentes, tecidos, es-
tampas, sintéticos, couros, saltos, enfeites, 
aviamentos e outros diversos itens.
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POLO DE NOVA SERRANA TEM MOVIMENTO 
INTENSO NA FRANCAL

SELMA ASSIS

O Polo coletivo de Nova Serrana, re-
presentado por 39 marcas, rece-
beu movimento intenso durante 

os quatro dias da Francal. Em todos os 
estandes, os expositores puderam exibir 
seus produtos a um grande número de 
visitantes. Importadores e lojistas conferi-
ram, em primeira mão, as novidades da 
coleção primavera-verão 2018/2019.

O polo coletivo ficou instalado em 
uma área de 450m2 na avenida 9, esqui-
na I/J. As marcas Lynd, Akasso, Addan e 
Nadia Talita também participaram da Fei-
ra.  Ricardo Couto Azevedo, proprietário 
da Avura, ressaltou a relevância de uma 
Feira desta magnitude para o setor cal-

çadista. “Há uma maior concentração de 
clientes e otimização de tempo. Em 3 ou 
4 dias você consegue fazer tudo isso de 
uma só vez”, destacou.

A proprietária da Via Vip, Cíntia 
Costa Soares, revelou que a marca está 
com um grande projeto. A parceria fir-
mada entre a marca e dois programas do 
SBT: Bom Dia & Companhia e a novela As 
Aventuras de Poliana. Cíntia enfatizou que 
participar da Francal é “importante pela 
localização, além de ajudar a fortalecer o 
polo de Nova Serrana em uma Feira que 
reúne os maiores fabricantes, lojistas e 
importadores em um só lugar”.

A lojista de Curitiba, Zilda Pereira, 

visitou os estandes e agradou tanto das 
coleções quanto do atendimento. “Eu vim 
buscar, principalmente, fornecedores in-
fantil e masculino. Encontrei muita novi-
dade aqui. Encontrei um atendimento di-
ferenciado e preço muito bom. Estou indo 
embora bem satisfeita, bem feliz mesmo 
do resultado que eu encontrei hoje aqui”, 
ressaltou.

FENOVA
O importador uruguaio, Fernando 

Pereyra, também acompanhou de perto 
as novidades do Polo. Encantado com 
as coleções, Fernando salientou que virá 
à 22ª Fenova para ver os lançamentos e 

novidades da Feira de Nova Serrana. 
“Há uma expectativa muito boa, 

porque teremos um contato diretamente 
com as fábricas. Além disso, sempre há 
algum lançamento, alguma coisa nova 
que não está aqui hoje na Francal”, e 
completou: “Nova Serrana tem um desen-
volvimento de um produto diferenciado, 
muitas vezes, onde você vai achar preço, 
boa qualidade e além de ter um respei-
to muito grande pelo cliente. Ou seja, o 
cliente é sempre muito bem atendido em 
Nova Serrana”.

Durante os dias de evento, a equi-
pe do Sindinova divulgou a 22ª Fenova 
que ocorre nos dias 14, 15 e 16 de agosto.
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PRÉ-CANDIDATO AO GOVERNO DE MINAS,
SENADOR ANTÔNIO ANASTASIA VISITA O SINDINOVA

VENDAS COM PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 
É SUCESSO ENTRE OS PARTICIPANTES

Documento contendo a Pauta de Reivindicações do Polo Calçadista foi entregue pelo presidente do Sindicato ao parlamentar

Curso promovido pelo Sindinova atraiu muitos profissionais interessados em aprender as técnicas de VENDAS COM PNL

No dia 31 de julho, o senador e pré-
-candidato ao governo de Minas 
Gerais, Antônio Anastasia esteve no 

Sindinova para um encontro com autori-
dades, empresários, dirigentes de órgãos 
públicos, entidades de classe e instituições. 
Na oportunidade, o presidente do Sindica-
to, Pedro Gomes lhe entregou a pauta de 
reivindicações do Polo Calçadista.

Pedro Gomes abriu a reunião res-
saltando o potencial das indústrias de 
Nova Serrana e destacou o volume de 
arrecadação com o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) na 
cidade. Em resposta aos números ex-
pressivos de recolhimento, Pedro lembrou 
quando o então governador Anastasia, 
em 2010, reduziu a alíquota de 12% para 
3% sobre o ICMS do calçado. 

“Nós recolhemos, em 2010, R$ 
47.884.131,00 de ICMS. E recolhemos em 
2017, R$ 86.973.676,00. Isso significa dizer 
que nós crescemos, de 2011 a 2017, 81,5% 
em sete anos de arrecadação. Isso nós 
devemos ao seu governo. Isso nós de-
vemos à credibilidade que o senhor nos 

Nos dias 24 a 26 de julho, o Sindi-
cato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana (Sin-

dinova) promoveu o curso Vendas com 
Programação Neurolinguística (PNL). Com 
turma lotada, o curso foi sucesso entre os 
28 participantes.

O mini-curso teve como objetivo 
repassar as principais técnicas de vendas 
com PNL para os profissionais do setor 
comercial. Ao todo, foram 12 horas de 
carga horária de estudos.

O instrutor, Everton Saulo, reforçou 
a relevância do curso, principalmente, para 
as empresas. “Nada acontece em uma 
empresa sem antes existir uma venda. Em 
tempos de dinamismo no mercado brasi-

deu”, enfatizou.
Gomes evidenciou também que 

“Nova Serrana deu as respostas e as nos-
sas reivindicações que iremos fazer ao se-
nhor são inerentes àquilo que Nova Ser-
rana tem naquele tripé: saúde, educação 
e segurança”. 

TRATAMENTO DIFERENCIADO
Em seu discurso, Anastasia falou 

do crescimento populacional de Nova 
Serrana e a importância de se ter um 
tratamento diferenciado. “Nova Serrana 
cresce à base de 10% ao ano em popula-
ção. É uma das cidades que mais crescem 
no Brasil. Estamos diante de uma cidade 
que tem uma realidade totalmente dife-
rente de, pelo menos, da grande maioria 
das outras cidades da região. Isso merece 
um tratamento diferenciado”, afirmou.

O pré-candidato ao governo do 
estado recordou, ainda, o compromisso 
do segmento para que a receita não re-
duzisse. “Em 2010, quando eu governava 
o estado, o ICMS sobre o calçado era de 
12%, e naquela época arrecadamos aqui, 

leiro, conhecer ferramentas e estratégias 
de vendas inovadoras faz toda diferença 
nos resultados da sua empresa no final 
do mês. O Curso Técnicas de Vendas com 
Programação Neurolinguística apresen-
ta um método testado em mais de 540 
empresas, onde em apenas três passos 
o vendedor consegue aplicar ferramentas 
e técnicas de vendas, persuasão e nego-
ciação alcançando uma confiança com 
seu cliente, conseguindo um diagnóstico 
funcional e apresentando seus produtos, 
serviços e ideias com muito mais fecha-
mento.

A aluna Rosimere Batista aprovou 
o curso e falou sobre o aprendizado. “Fiz 
o curso de Vendas com PNL no Sindinova 

vamos arredondar, R$ 48 milhões de 
ICMS. Reduzimos a pedido e combinado 
com eles (empresariado) a 3% para es-
timular, dar competitividade, mas aí sim, 
com o compromisso do segmento que a 
receita não cairia, ao contrário, iria crescer”.

REDUÇÃO DO IMPOSTO
As reivindicações do Polo abordam 

e simplesmente superou minhas expecta-
tivas. Aprendi técnicas que jamais imaginei 
existir, o curso te ensina a teoria e a pra-
tica da venda usando PNL. Eu já gostava 
de vendas, agora com as técnicas e en-
sinamentos do curso, me sinto bem mais 
preparada”, ressaltou Batista.

questões de saúde, infraestrutura, educa-
ção, segurança e política tributária e fiscal. 
Um dos assuntos contidos no documento 
entregue ao senador se refere à diminui-
ção da alíquota do Regime Especial de Tri-
butação (RET) de 2% para 1%.

O senador afirmou que irá analisar 
a pauta e incluí-la no seu plano de gover-
no, caso eleito.

A participante, Roberta Raiza, ficou 
satisfeita e já aguarda os próximos módu-
los. “Com toda certeza o curso será bem 
aplicado ao nosso cotidiano, abriu nossa 
mente para o contato direto com o cliente. 
Super recomendo. Aguardo ansiosa pelo 
módulo II e III.

EVERTON SAULO

SELMA ASSIS
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PRESIDENTE E DIRETOR DA FIEMG REGIONAL 
CENTRO-OESTE TOMAM POSSE EM NOITE SOLENE

Flávio Roscoe, Presidente do Sistema FIEMG prestigiou evento

Foi realizada, na noite de 25 de julho, 
a solenidade de posse do Presiden-
te da FIEMG Regional Centro-Oeste, 

Paulo César Costa e do Diretor da enti-
dade, Marcelo Marcos Ribeiro. Ambos são 
empresários do ramo da confecção e fo-
ram eleitos pelos presidentes dos Sindica-
tos Patronais da área de abrangência da 
Região Centro-Oeste, em votação realiza-
da dia 6 de abril.

A solenidade contou com a pre-
sença de autoridades federais, estaduais e 
municipais, dirigentes de entidades de clas-
se de todo estado, empresários e imprensa.

Para o Presidente empossado, a 

gestão compartilhada será a metodolo-
gia adotada durante o mandato. “Acredito 
que a união entre os sindicatos, demais 
entidades de classe, poder público e em-
presários vai fortalecer o setor produtivo, 
transformando o Centro-Oeste num am-
biente próspero para os negócios”, enfati-
zou durante a cerimônia de posse. “Auste-
ridade com as contas e compromisso com 
o crescimento e desenvolvimento são os 
pilares de meu mandato”, ressaltou Costa.

Afonso Gonzaga, que esteve à 
frente da FIEMG Regional Centro-Oeste 
pelos últimos 16 anos e afirmou que Pau-
lo César dará continuidade a uma gestão 

pautada no planejamento. “Com certeza 
você seria o meu sucessor. Estamos juntos 
nessa história desde o mandato anterior”, 
afirmou Gonzaga. “Tenho certeza que não 
fiz tudo que era necessário, mas fiz tudo 
que era possível e você dará continuidade 
com muita competência”, finalizou.

A cerimônia contou com a pre-
sença do Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flá-
vio Roscoe.  “Quero convidar a todos para 
uma reflexão por esse momento que esse 
país enfrenta. Não podemos esperar que 
prefeitos e presidentes de regionais resol-
vam tudo sozinhos”, afirmou. “O país che-

CHISTYAM DE LIMA

gou nesse ponto pela omissão dos bons. 
Temos que pensar no país que vamos dei-
xar para nossos filhos. O Brasil é um país 
de potencial infinito”, ressaltou Roscoe.

Ainda na noite solene, tomou pos-
se como Diretor da FIEMG Regional Cen-
tro-Oeste, Marcelo Marcos Ribeiro, que 
agradeceu aos Presidentes dos Sindica-
tos Patronais pela confiança. “Teremos o 
compromisso de trabalhar para desen-
volver ainda mais o Centro-Oeste e fazer 
despontar a indústria da nossa região”, 
finalizou.

Fonte: FIEMG – Regional Centro-Oeste

CHRISTYAM DE LIMA
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PRIMEIRO SEMESTRE REGISTRA RECUO
NAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

Os problemas na competitividade 
para o calçado brasileiro no exte-
rior ficaram mais evidentes com 

a crise brasileira. Dados elaborados pela 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) apontam que no 
primeiro semestre as exportações caíram 
6,7% em volume (de 59,36 milhões para 
55,37 milhões de pares) e 7,9% em receita 
(de US$ 528,7 milhões para US$ 486,9 mi-
lhões) no comparativo com igual período 
de 2017. Segregando o mês seis, foram 
embarcados 8,6 milhões de pares por US$ 
86,6 milhões, quedas de 15,5% e de 0,9%, 
respectivamente, em relação a junho do 
ano passado.

Para o presidente-executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein, o fato não sur-
preende, já que está sendo verificado um 
arrefecimento das exportações desde 
abril. “A crise econômica brasileira e seu 
viés político afetou diretamente o setor, 

por conta das oscilações abruptas no 
câmbio e também fatores políticos, como 
a paralisação registrada em maio e que 
causou desabastecimento de insumos 
na indústria”, comenta, ressaltando que, 
no início do ano, a perspectiva era mui-
to mais positiva. “As incertezas brasileiras 
não permitem qualquer prognóstico, mui-
to menos positivo”, lamenta, ressaltando 
que, se tiver alguma recuperação – por 
conta da participação nas feiras interna-
cionais do segundo semestre -, ela só 
será sentida nos últimos meses do ano ou 
início de 2019. “A maior parte das vendas 
de primavera-verão, ponto forte das ex-
portações brasileiras, já foram negociadas 
e não notamos melhora nos índices”, ava-
lia o executivo.

DESTINOS
O principal destino do calçado bra-

sileiro no primeiro semestre foi a Argen-

tina. No período, os argentinos compra-
ram 5,5 milhões de pares por US$ 76,4 
milhões, altas de 30,6% em volume e de 
18,2% em receita no comparativo com 
igual ínterim de 2017. O segundo destino 
foi os Estados Unidos, para onde foram 
embarcados 5 milhões de pares por US$ 
75,2 milhões, quedas de 10% em volume 
e de 21,6% em receita em relação ao ano 
passado. O terceiro posto do período foi a 
França, que importou 3,5 milhões de pa-
res por US$ 30,2 milhões, altas de 40,3% 
e 9,8%, respectivamente, no comparativo 
com igual período de 2017.

IMPORTAÇÕES
Movimento inverso fizeram as im-

portações de calçados. No primeiro se-
mestre entraram no Brasil 15,2 milhões de 
pares pelos quais foram pagos US$ 183 
milhões, altas tanto em volume (16,8%) 
como em valor (5,2%) no comparativo 

com o mesmo período do ano passado. 
Somente no mês passado foram impor-
tados 2 milhões de pares por US$ 29,6 
milhões, altas de 18,6% e de 6,2% em re-
lação a junho de 2017.

As origens seguem sendo os 
países asiáticos. Vietnã (6 milhões de 
pares e US$ 101,3 milhões, altas de 
13,4% e de 5,8%, respectivamente), In-
donésia (1,9 milhão de pares e US$ 32 
milhões, quedas de 3,4% e de 3,8%) 
e China (5,8 milhões de pares e US$ 
22,2 milhões, altas de 38% e de 26,6%) 
encabeçam o ranking.

Em partes de calçados – cabedais, 
solas, saltos, palmilhas etc – a importa-
ção chegou a US$ 28,8 milhões, 46% mais 
do que no primeiro semestre de 2017. As 
principais origens foram China, Vietnã e 
Paraguai.

Fonte: Abicalçados

FRANCAL: MESMO COM VISITAÇÃO MENOR,
MERCADO INTERNO SURPREENDE

A 50ª edição da Francal, feira calça-
dista realizada entre os dias 16 e 19 
de julho e que reuniu mais de 450 

expositores para apresentar as coleções de 
primavera-verão, sinalizou a possibilidade e 
uma retomada das vendas do setor após 
um primeiro semestre abaixo da expecta-
tiva. A principal mostra calçadista brasileira 
para a temporada quente aconteceu no 
Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Para o presidente-executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados), Heitor Klein, não se 
pode negar que o atual contexto do mer-
cado doméstico e internacional é negativo, 
de demanda reprimida e oscilações nas 
exportações, o que faz com que os com-
pradores estejam receosos para assumir 
compromissos de médio e longo prazos. 
“Por outro lado, a Francal, mais uma vez, 
cumpriu o papel de estimular a atividade 
para a temporada de vendas mais impor-
tante para as fábricas brasileiras, a tem-
porada de verão, que representa cerca de 

70% do volume negociado pelo segmen-
to”, avalia, ressaltando que, visto a expec-
tativa inicial, a feira superou as perspecti-
vas, com menor fluxo de visitação, porém 
com maior efetividade nos negócios. “Foi 
uma mostra satisfatória e um impulso 
fundamental que pode representar uma 
retomada das vendas ainda no segundo 
semestre”, acrescenta o dirigente.

O presidente da Francal, Abdala 
Jamil Abdala, destaca a importância da 
mostra, com o estímulo dos negócios 
mesmo em um ambiente conturbado 
para o setor calçadista. “Estamos com a 
sensação de dever cumprido, não só por 
esta edição, mas pelas cinco décadas que 
comemoramos. A Francal cresceu e viu o 
mercado crescer junto. Neste ano, realiza-
mos uma feira completamente diferente, 
não só em termos de fomento dos ne-
gócios, mas também na oferta de experi-
ências que vão inspirar os lojistas em seus 
estabelecimentos e de muito conteúdo 
sobre o que há de mais moderno em co-

mércio eletrônico, tecnologia e consumo”, 
avalia, em referência à extensa programa-
ção de conteúdo durante o evento.

MERCADO DOMÉSTICO SURPREENDE
A Francal 2018 se notabilizou pela 

performance no mercado doméstico, sur-
preendendo parte dos calçadistas exposi-

tores, que esperavam melhores resultados 
nas exportações. Conforme empresários, 
mesmo com o dólar elevado ante à mo-
eda brasileira, o que favorece a formação 
de preços mais competitivos para expor-
tação, o destaque ficou mesmo por conta 
do mercado interno.
Fonte: Exclusivo.com.br
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Nos dias 17 a 18 de julho, acon-
teceu em São Paulo, mais uma 
edição do Inspiramais, único sa-

lão de design e inovação tecnológica de 
materiais da América Latina. Esta edição 
teve como tema principal a Alquimia, 
transformação, a qual mostrou a valo-
rização do material mais que a mode-
lagem.

E para a estação mais frio do ano, 
o exercício da transmutação de mate-
riais cotidianos em objetos de desejo. O 
evento foi dividido em segmentações 
como curtumes, tecidos, acessórios, 
saltos, solados, entre outros, a fim de 
facilitar a pesquisa e o relacionamento 
entre os visitantes.

Uma grande novidade marcada 
nesta edição do Inspiramais é o fim da 

nomenclatura de estações do ano, ou 
seja, ao invés de inverno e verão, será 
agora os algarismos I e II, conforme a 
época do ano.

Assim explica Walter Rodrigues 
“estamos querendo estabelecer a ‘não 
data’ de validade de um produto. No 
ano, não teremos mais uma referência 
de verão ou inverno. O inspiramais será 
daquele ano, simplesmente. As pessoas 
vão usar o produto por quanto tempo 
quiserem”, esclareceu.

Em um país que temos todas as 
estações o ano inteiro, teremos uma 
moda muito mais conectada com uma 
percepção maior de que o produto vá 
permanecer por mais tempo nas cole-
ções de marcas que produzem insumos 
de moda.

ADEUS VERÃO E INVERNO
Inspiramais faz mudança de nomenclatura das estações para conferir maior validade ao produto

Especialista em designer de Calçados do Sindinova

Colunista: Anuar Chibli
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Isso mesmo, que números a sua empresa 
gerou no mês passado? ..... Trimestre pas-
sado? .... Tá bom vai, ano passado? Nada?

Não se apavore (ou melhor, se 
apavore sim) você não é o único a não 
ter na ponta da língua esses dados (em-
bora devesse). O motivo, eu já te ex-
plico! Pesquisas mostram que em torno 
de 80% dos empreendedores brasileiros 
simplesmente não sabem o resultado 
que a empresa gera todos os meses e 
esses são os potenciais empresários a 
se tornar estatística de morte empresa-
rial. Mas por quê?

Simples, você empresário sabe 
muito mais do que nós aqui da Premium 
que o mercado tem se tornado cada vez 
mais competitivo. Sabe também que, atu-
almente, quem dita o preço do seu pro-
duto não é você e sim o seu cliente, e os 
impostos então, nem se fala!

Nos dias de hoje, manter uma in-
dústria em funcionamento é algo que 
exige muitas vezes do empresário um 
esforço sobre-humano para sobreviver, é 
muita coisa para se gerenciar ao mesmo 
tempo para chegar ao fim do mês e ter a 
triste surpresa que vai encerrar o período 
com negativo, concorda comigo? 

Se concordou, não deveria (veja a 

das de valores pequenos nas contas da 
empresa que foram destinadas à escola 
do filho, à mensalidade da academia, à 
prestação do carro e por aí vai... e quando 
se vê, o que na visão do dono não era 
nada, virou uma bolada. 

O problema desse tipo de conduta 
é que gera no empresário a falsa sensa-
ção de que não está retirando o dinheiro 
da empresa e, com isso, perde-se total-
mente o controle do que pertence a em-
presa e o que pertence ao sócio. Além de 
gerar uma confusão tremenda, na maioria 
dos casos acaba por sacrificar o fluxo de 
caixa da empresa com um custo que não 
estava previsto.

2 – Descubra qual sua margem de 
contribuição e a reduza como se a vida de 
sua empresa dependesse disso.

Se você se perguntou o que é mar-
gem de contribuição, atenção!!! Esse é um 
dos principais indicadores de saúde finan-
ceira da empresa que prometo que vou te 
explicar mais a fundo no nosso próximo 
artigo! Mas a grosso modo, vamos ima-
ginar o seu faturamento como uma piz-
za. Pelo simples fato de ter vendido um 
par de calçado, alguns custos acontecem 
imediatamente e, a cada custo desse, 
uma fatia da pizza vai embora. Os mais 

estatística de mortalidade!). Por que eu 
digo isso? A gestão financeira empresa-
rial deveria ser algo obrigatório dentro da 
indústria. Como dissemos acima, infeliz-
mente, cerca de 80% dos empresários 
não sabem os resultados que a empre-
sa gera e, sem essa informação precisa, 
fica quase que impossível ter lucro em um 
mercado tão hostil. Como saber qual tipo 
de custo está desproporcional ao preço de 
venda sem uma análise exata?

Se você faz parte dos 80% que 
não têm na ponta da língua os números 
de sua empresa, vamos deixar aqui algu-
mas dicas para começar a analisar de for-
ma gerencial os números da sua empresa, 
facilitando assim que você não seja “pego 
de surpresa” por resultados negativos no 
fim do mês e passe a atuar de forma ativa 
e não apenas espere para ver o que acon-
tece no fim das contas:

1 – Separe definitivamente finan-
ças pessoais das finanças da empresa e 
defina sua retirada mensal como se fosse 
um funcionário. 

Já vimos aqui várias vezes a se-
guinte frase de empresários: “Mas eu não 
tiro nada de pró-labore da empresa” e 
quando vamos apurar percebemos que 
no decorrer do mês tiveram várias retira-

QUAL SEU NÚMERO?
habituais na indústria calçadista são: co-
missão, frete, impostos, matéria-prima, 
mão de obra produtiva. Imaginemos uma 
pizza gigante de oito pedaços, se a cada 
custo desses um pedaço for embora, so-
brariam apenas três pedaços, certo?

Esses três pedaços que sobraram 
são sua margem de contribuição, e dessa 
margem que você vai tirar ainda seus custos 
fixos (aqueles que independente de vender 
ou não, você tem que pagar de qualquer 
jeito), custos financeiros e o LUCRO.

Por isso, esse deve ser seu principal 
indicador de saúde financeira, quanto maior 
a sua margem de contribuição, maior a 
probabilidade de lucro no fim do mês.

Para implantar esses dois passos 
você vai ter um grande trabalho pela fren-
te (acredite, não é fácil, mas vale muito a 
pena), então, melhor parar por aqui. Ago-
ra, se você já tem isso em sua empresa, 
que bom, já está à frente de grande parte 
dos demais empresários locais! Que tal 
revisar para ver a evolução que tem tido 
no decorrer dos meses deste ano? Sem-
pre se pode melhorar!

No próximo artigo vamos nos 
aprofundar na margem de contribuição e 
dar dicas de como fazer para melhorá-la.

Abraços, e até a próxima!

OPINIÃO

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Colunista: Renata Lamounier 
e Adriano Fonseca
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