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Indicadores
econômicos

Lideranças empresariais avaliam edição deste ano da mostra em coletiva de imprensa

Feira de contatos e
bons negócios
A expectativa de realizar
bons negócios nesta edição
da Fimec foi superada, segundo lideranças do setor
coureiro-calçadista, que
se reuniram para uma avaliação da feira. Segundo o
presidente do Conselho de
Administração da Fenac,
Marlos Schmidt, a feira está
muito bem posicionada no
que diz respeito a materiais e
tecnologias. “Estava no nosso radar o desafio que se encontra nessa feira, a respeito
da segurança dos expositores e visitantes, em decorrência do coronavírus, mas os
desafios foram superados”.
O presidente do Conselho
Deliberativo da Associação
Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados), Caetano Bianco Neto, diz que a
Fimec é a feira mais importante que o representante
do setor pode visitar no País. “Ela faz a gente prever o
nosso futuro. Eu saio daqui
otimista, pois vi muita inovação em cada estande”. A
superintendente da Associação Brasileira de Empresas
de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos (Assintecal), Ilse Guimarães, ressaltou
a capacidade de resiliência
do setor. “O Brasil é competitivo, e vimos isso na feira.”
Qualificação
Conforme o presidente-executivo do Centro das
Indústrias de Curtumes do
Brasil (CICB), José Fernando Bello, os curtumes notaram uma qualificação muito grande dos visitantes.
“Houve mais tempo para
atendê-los. Os contatos foram muito mais fortalecidos

e melhores.” O presidente
da Associação Comercial,
Industrial e de Serviços
(ACI) de Novo Hamburgo,
Campo Bom e Estância Velha, Marcelo Kehl, destaca a visitação qualificada.
“Quem veio, veio para fazer negócio. Digo que nós
vamos vender mais nessa
feira do que vendemos nas
anteriores.”
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas para os
Setores do Couro, Calçados
e Afins (Abrameq), André
Nodari, destacou a qualificação científica e técnica
do evento. Já o presidente-executivo da Associação
das Indústrias de Curtumes
do Rio Grande do Sul (AICSul), Moacir Berger, disse
que a feira foi um hiato de
luz e de esperança para o
futuro.
Conteúdo
Para o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro,
Calçado e Artefatos (IBTeC), Paulo Griebler, essa foi a feira da superação.
“A Fimec está se consolidando como uma feira que
traz conteúdo ao visitante,
além da grande quantidade
de contatos que é possível
fazer em três dias.”
O presidente da Associação Brasileira dos Químicos e Técnicos da Indústria
do Couro (Abqtic), Celso Schwingel, salientou as
pocket palestras. “A possibilidade de divulgar a informação técnica para quem
veio à procura de um conteúdo específico.”

Relatos
positivos de
parceiros
O diretor-executivo
da Sicredi Pioneira
RS, Solon Stahl,
destacou que as
cooperativas, por
natureza, nunca
abandonam seus
associados, e a
Fimec fez isso ao
manter a feira. Já o
diretor-comercial da
Transduarte, Otávio
Joner, disse que
pretende aumentar
o espaço na feira no
próximo ano. “Eu
ouvi muitos relatos
positivos de parceiros
nossos.”

Projetos na
mostra
O presidente da
Coelho Assessoria
Empresarial, Luís
Coelho, falou
sobre o projeto da
Fábrica Conceito.
“Tivemos uma
visitação expressiva
e o projeto cresceu
50% em quantidade
e qualidade”. Já, o
diretor do Studio
10, Christian
Thomas, ressaltou
a importância
de conhecer o
consumidor final.

Índices de inflação (%)
INPC (IBGE mensal)
Acumulado em fevereiro
Acumulado no ano
Acumulado em 12 meses
IGP-M (FGV mensal)
Acumulado em fevereiro
Acumulado no ano
Acumulado em 12 meses
IPCA (IBGE mensal)
Acumulado em fevereiro
Acumulado no ano
Acumulado em 12 meses

0,17
0,36
3,92
-0,04
0,44
6,82
0,25
0,46
4,01

Câmbio (R$)
Moeda
Compra
Venda
Dólar comercial R$ 4,7856 R$ 4,7891
Dólar turismo R$ 4,7370 R$ 4,9530
Euro turismo
R$ 5,3270 R$ 5,5700

Valores referência (R$)
Março Fevereiro
1.045,00 1.045,00
Mínimo nacional
Mínimo regional - 1 1.237,15 1.237,15
Mínimo regional - 2 1.265,63 1.265,63
Mínimo regional - 3 1.294,34 1.294,34
Mínimo regional - 4 1.346,46 1.346,46
Mínimo regional - 5 1.567,81 1.567,81
–
4,327
Dólar méd. mensal
UPF-RS (fiscal/anual)
R$ 20,2994
Taxa Selic anual (fevereiro)
4,25%
TJLP (março)
0,4242%
CDI (ao ano)
4,15%

Imposto de Renda
IR na Fonte
Base de
Alíquota Parcela a
cálculo (R$)
(%) deduzir (R$)
Até 1.903,98
isento
De 1.903,99 a 2.826,65
7,5
142,80
De 2.826,66 a 3.751,05
15
354,80
De 3.751,06 a 4.664,68 22,5
636,13
Acima de 4.664,68
27,5
869,36
Deduções: O valor para dedução com dependentes
é de R$ 2.275,08 (R$ 189,59 por dependente por
mês). R$ 1.903,98 por aposentadoria após 65 anos.
Também há dedução para pensão alimentícia.

Velha
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

Resultados

A

Fimec 2020
terminou
ontem, mas
os negócios
que ela
proporcionou seguem,
pelo menos nos próximos
seis meses. É verdade
que o público não atingiu
a expectativa inicial,
mas quem circulou na
mostra estava focado
em fechar negócios.
E isso é importante,
a visitação menor e
qualificada permitiu

que a quantidade dos
fechamentos de pedidos
não caísse. Conversando
com os expositores da
região durante esses
três dias, não escutei
nenhuma reclamação em
função dessa diminuição.
E é com essa mensagem
de que apesar das
dificuldades, o setor entra
nesse período pós-Fimec
mais forte para estimular
bons resultados neste ano
para a cadeia coureirocalçadista.

Renovação manifestada
As empresas patrocinadoras da edição deste ano da
Fimec também já procuraram a direção da Fenac para
manifestarem suas intenções quanto à renovação dos
patrocínios para o próximo ano. E esse desejo surgiu,
justamente, pelo bom desempenho que as empresas
tiveram e sentiram no contato com expositores e
visitantes nestes últimos três dias. Confirmada, a
feira que é considerada essencial para a cadeia terá
em 2021 o retorno dos expositores chineses que não
participaram em função do coronavírus.

Exceção para venda
No cronograma da Fimec, a retirada das máquinas
pesadas da feira pode ser feita a partir de hoje.
Entretanto, ontem à tarde foi aberta uma exceção para
uma venda fechada por uma empresa expositora que
estava localizada próximo a uma saída de emergência
da mostra. Isso tudo porque o comprador da máquina
de corte em questão já queria despachá-la ontem
mesmo. E circulando pela feira, aqueles cartazes de
vendido em cima das máquinas também foram vistos.

Oportunidade importante
A analista de articulação de projetos do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), Kelly Valadares, frisou
a presença do mercado latino. “Ter essa oportunidade
de relacionamento é muito importante, bem como os
negócios realizados pelas micro e pequenas empresas
que participaram do projeto.”

Presença somente na abertura

Poupança (%)
Data
13/03
14/03
15/03
16/03

empresasnh@gruposinos.com.br

Nova
0,2446
0,2446
0,2446
0,2446

Diferentemente dos anos anteriores, a prefeita
hamburguense Fatima Daudt não participou
intensamente da Semana Fimec. Fatima, que sempre
procurou acompanhar de perto os eventos do setor,
esteve somente na abertura da mostra em 2020. Não
participou dos prêmios nem da coletiva de avaliação.

