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A participação de empresas brasileiras de componentes para calçados na Lineapelle, feira 
italiana, rendeu contatos e negócios com importadores do Egito e Tunísia. 

São Paulo – A Lineapelle, feira do setor coureiro-calçadista que ocorreu neste mês na Itália, 
resultou em negócios com o mercado árabe para empresas brasileiras. Importadores do Egito 
e da Tunísia, países do Norte da África, passaram pelo estande do Brasil na mostra e fizeram 
contatos comerciais e negócios com as companhias expositoras. A participação foi organizada 
pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos 
(Assintecal), com apoio da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil 
(Apex), e teve duas empresas do Brasil, a Recouro, fábrica de couro reconstituído do Rio de 
Janeiro, e a Metalúrgica Reuter, do Rio Grande do Sul. 

As informações são da Assintecal. Segundo o gerente de Relações Institucionais da entidade, 
Diogo Serafim, a maior parte dos visitantes da Lineapelle é da Europa, mas a mostra atrai 
também público do mundo todo. Os países árabes do Norte da África, como Egito, Tunísia e 
até Marrocos, são alguns deles, em função da proximidade com o território italiano. Dados 
levantados pela Assintecal apontam que as duas empresas brasileiras fizeram vendas de US$ 
30 mil na feira, além de terem alinhavado mais US$ 1,2 milhão em negócios para os doze 
meses seguintes. No total eles fizeram 90 contatos na Lineapelle. 

Além dos árabes, as empresas brasileiras estiveram com importadores da Itália, Rússia, 
Espanha, Portugal, Inglaterra, França, África do Sul, Coréia, Malásia, Turquia, Ilhas Maurício, 
Polônia, Cingapura, Eslovênia e Estados Unidos. A Lineapelle ocorreu na cidade italiana de 
Bologna entre os dias 15 e 17 de abril. De acordo com informações divulgadas pelas 
Assintecal, os resultados do evento foram melhores do que na edição anterior. O setor de 
componentes para calçados engloba desde os produtores de couro até químicos para calçados 
e artefatos, solados, fivelas e palmilhas. 

As empresas do setor abastecem o mercado interno e também exportam. No ano passado, a 
Assintecal recebeu, da Apex, um prêmio por sua estratégia de internacionalização do 
segmento. A entidade recebeu a premiação por causa de uma ação desenvolvida junto ao 
mercado indiano. A Índia é a segunda maior produtora de calçados do mundo. Em função das 
iniciativas da Assintecal, um total de 25 empresas brasileiras conseguiram entrar naquele 
mercado e as vendas do segmento para o país cresceram 43%. O segmento também exporta 
para o mercado árabe e as empresas costumam participar de feiras e missões comerciais nos 
países do Oriente Médio e Norte da África. 
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