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Tecnologia a 
• sernço 

Lançamentos da Fimec 2012 aliam criatividade à inovação e conquistam fabricantes 

Por Aline de Melo Pires I FOlOS: lu Freltas/fimecJDlvu'gação 

sociedade contemporânea está cada vez mais abas

tecida diante de tantas possibilidades de informa

ção e acesso a novidades em todos os campos. Com 

a moda não é diferente e, quando o assunto é calça· 

do, a exigência pode ser ainda maior. Não basta ser 

bonito, tem de ser confortável. Não basta ter con

forto, tem de ser atraente. E mais do que atraente, 

tem de ser sustentável. E foi de olho nestas premissas que expositores 

da 36' Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componen

tes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Flmec) lan

çaram seus produtos na mostra que movimentou a indústria coureiro

calçadista em Novo Hamburgo (RS), de 20 a 23 de março, nos pavilhões 

do Centro de Eventos Fenac. 

A tecnologia de ponta a serviço da moda é prerrogativa da maio

ria dos fabricantes e os fornecedores estão cada vez mais certos disso. 

Como exemplo, pode-se conferir durante a mostra os produtos ofere

cidos pela Cipatex, empresa com sede em São Paulo (SP), e unidade em 

Nova Hartz (RS), que produz la minados para fabricantes de calçados. 

Desta forma, a matéria-prima é cada vez mais uma importante perso

nagem no processo de criação, aliada da criatividade e da informação. 

"Hoje, para chegar ao produto la minado sintético com mais qualidade, 

similar ao couro, que é nosso objetivo, precisamos desenvolver uma es

trutura praticamente igual a de curtumes, precisamos estar na vanguar

da da tecnologia, sempre~ explica o gerente de Produtos da Cipatex, Le

onardo Vieira, ao destacar os Investimentos feitos pelo Grupo Cipatex 

para chegar no objetivo: ser referência em tecnologia. 



Inovador e sustentável 
Vieira destaca o Acqua como exem

plo bem forte desta proposta, que alia tec

nologia, beleza e sustentabilidade, já que 
usa resina à base d ·água. "~ inovador e tam
bém tem um custo elevado para o mercado, 
mas somente por um período, até que este 

mercado absorva esta ideia~ diz o gerente 
da Cipatex ao ressaltar que a tendência é 
que este custo baixe gradativamente nos 

próximos anos. De acordo com ele, a em
presa investiu, nos últimos quatro anos, RS 
20 milhões somente em tecnologia de pon

ta, o que representa aproximadamente 80% 
do total dos recursos investidos. 

A unidade de Nova Hartz, diz Vieira, é 
referência por sediar um polo de pesquisa e 

desenvolvimento, com espaço projetado es
pecialmente para os profissionais da moda, 
no qual é posslvel conferir os últimos lança
mentos da empresa, elaborados por uma 

equipe em sintonia constante com o mer
cado mundial. 

Moda alternativa 
A diminuição dos custos dentro dos 

processos industriais é uma das principais 
metas dos gestores nas empresas. Foi ao 
pensar nesta possibilidade que a Formax, 
empresa com sede em sao Leopoldo (RS), 

chegou a um produto alternativo à costura 
dos calçados. "O processo de costura é um 

dos mais onerosos em uma fábrica de calça
dos e quando pudemos chegar nesta possi
bilidade, de diminuir O custo para o cliente, 

foi bem interessante. Este produto é uma 
Inovação para o setor, pois sela o forro e o 
cabedal sem a utilização da costura~ afirma 
a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Formax, Ângela Beatriz Stroher. Trata-se 
de um filme adesivo que pode ser segura
mente aplicado e, TPU, PVC, nylon, poliéster, 
tecido, couro e outros tipos têxteis. 

Neste contexto de busca de redução 
de custos, afirma Ângela, o filme, chamado 
de FA-l S Free Seam, também proporcionou 
liberdade no design e no visual do calçados. 
"Na verdade, esta tecnologia veio da Nike, 

que também é nossa cliente, mas podemos 

repassá-Ia, sem problema nenhum a outros 

clientes de nossa carteira~ diz a gerente da 
Formax, que também tem unidade no nor

deste brasileiro. A base em poliuretano e a 
alta elasticidade do filme adesivo fornecem 

ao produto final elevado grau de elasticida
de e resistência, além disso, frisa Ângela, é 

100% reciclável, o que favorece ainda mais 

sua utilização. 

MEDICINA & SAÚDE 
Dr. Marco A. Teloken 
MédICO EspecialISta em Cirurgia de Quadril 

IMPACTO FEMOROACETABULAR 

Principal Causa de Dor no Quadril 
Até a última década. se você tivesse menos de 50 anos e apre

sentasse dor no quadril. provavelmente não teria muitas opções de tra· 
tamento. Não seria incomum ouvir que você seria candidato a fazer uma 
cirurgia de prótese. mas que seria muito jovem para isso. Atletas e indiví· 
duos jovens ativos, com sintomas no quadril. eram simplesmente resig· 
nados a conviver com os sintomas e terem como diagnósticos, "estira· 
mentos crônicos de virilha". 

A dor no quadril é frequente· 
mente causada por alterações me-
cãnicas e pode ter origem em estrutu· 
ras intra ou extra·articulares. 

O Impacto Femoroacetabular -
IFA -É uma condição onde os ossos do 
quadril (femur proximal e acetábulo) 
possuem anormalidades da forma e 
que levam a movimentos incongruen· 
teso com rupturas do labrum. lesões 
da cartilagem e artrose. 

PodemocorrertrêsfoonasdelFA: 
CAM - A cabeça femoral não 

é esférica e proporciona uma entra· 
da forçada na cavidade acetabular, 
iniciando um lesão na junção do la· 
brum com a cartilagem. 

PINCER - A borda acetabular é 
excessiva e entra em contato direto 
com o colo femoral. produzindo lesão 
do labrum e movimentos de contra
golpe articular. 

COMBINADOS - Cam e Pincer 
coexistem e proporcionam lesões aln· 
da mais precoces. 

Lesões ocu ltas de cartilagem e 
labrumacetabularsãoresponsáveispe-
la manutenção dos sintomas e contribuem para o estágio final de artrose. 

A dor é em geral referida como um desconforto ao redor do qua
dril (na frente. no lado ou atrás). Pode ser irradiada para a face anterior 
da coxa. até o joelho. 

Ocorre durante a atividade física. mas são comuns as queixas em 
variadas situações como: longos períodos sentado (viagens, cinema); cal
çar; cruzar as pernas; entrar e sair do carro; e. trocar de posição na cama. 
Eventualmente a dor pode ocorrer subitamente. quando deve ser consi
derada a possibilidade de ruptura do labrum acetabular. 

Atletas podem sentir os sintomas mais precocemente do que as 
pessoas menos ativas. uma vez que trabalham com maior vigor. 

Pode ocorrer certa limitação da rotação interna do quadril e a dor 
ser provocada pela combinação de flexão. rotação interna e adução. Nes
tes casos. os exames de imagem (radiografias e ressonancia magnética) 
permitem determinar qual o tipo de IFA e as lesões associadas. 

Numa fase Inicial, o tratamento inclui a modificação de atividades. 
uso de medicamentos e fisioterapia . No entanto. a persistência dos sinto
mas por mais de seis meses. enseja a indicação cirúrgica. atravês de um 
método pouco invaslvo denominado videoartroscopia do quadril. 

A videoartroscopia é uma modalidade de intervenção cirúrgica. pe
la qual o ortopedista pode visibilizar. diagnosticar e tratar os problemas 
de uma articulação. com o uso do artroscóplo. 

Lembre-se: 
x O impacto femoroacetabular é considerado a principal causa de 

lesões labrais e condrais. e pode levar à artrose precoce do quadril. 
x O principal sintoma é a dor na região da virilha ao andar, sentar 

ou levantar-se da posição sentada. 
x A correção do IFA abre novos horizontes no tratamento de pacien· 

tes que antes não tinham diagnósticos e tratamentos adequados. 
x A Artroscopia do Quadril, ao restaurar a forma articular, alivia os 

sintomas e pode desacelerar o processo de artrose. 

PORTO ALEGRE / RS 

Rua Tiradentes, 333 - 11 andar Av. Carlos Gomes, 403/604 
(51)3314"3434 (51) 3328-2328 
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Otimização de processos 
Cenário parecido desenhou-se 

no Grupo FCC, de Campo Bom (RS). Em 

busca de soluções para otimizar proces

sos, a empresa chegou a um resultado 

que possibilita flexibilidade de design 

e maior liberdade na pigmentação. ~ o 

Fortiflex Boi, o primeiro material proces

sável em injetoras convencionais com a 

mesma durabilidade e propriedades fí
sicas da borracha vulcanizada. De acor

do com o gerente comercial da área de 

Termoplásticos da FCC, Marcelo Garcia 

((010 ao lado), este produto possibilita 

uma grande liberdade de criação e a em

presa já tem condições de fornecer até 

5 mil toneladas/ano, atendendo a toda 

a América latina. 

A nova matéria-prima da FCC não 

exige nenhum investimento das indús

trias, pois pode ser processada nas mes

mas injetoras usadas para a produção 

de solados termo plásticos. Além disso, 

O produto garante uma redução de 2S% 

no custo da matrizaria e acaba com a li

xação do solado antes da colagem, sim

plificando o processo. 

Desta forma, enquanto a maio

ria dos consumidores começa a correr 

às lojas em busca das novidades para o 

frio, a indústria se mobiliza para que as 

vitrines do próximo verão estejam abas

tecidas com o que já foi lançado em fei 

ras como a Fimec. 
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Governo estadual garante apoio ao setor 
A Fimec é o grande termômetro da indústria coureiro

calçadista e se a feira tem bons resultados, significa que a ca
deia vive um bom momento. A afirmação é do diretor-presi
dente da Fenac, Elivir Desiam que enfatizou a importância da 
mostra para o setor e apontou esta como a maior Fimec de to

dos os tempos. Seiscentos expositores, de 20 parses, apresen

taram cerca de 1,2 mil marcas durante a exposição de compo

nentes, máquinas e produtos para a cadeia calçadista. 
O governador Tarso Genro ((010 à esquerda) marcou 

presença na abertura da feira e se comprometeu em apoiar 

a indústria do sapato, demonstrando a intenção de sintonia 

com O setor. Agora, disse Tarso, o Estado tem melhores con

dições para trabalhar, como inflação baixa, prestigio interna

cional em alta, juros caindo. ·Vamos tentar deixar uma parte 

para investir, quem sabe, até no Projeto Fenac do Futuro~ dis

se o governador do Estado, ao se referir ao projeto apresenta

do pela direção da Fenac, que visa à transformação do espaço 

da autarquia em um grande centro de serviços. Tarso desta

cou ainda as relações estreitas entre os governos estadual e 

federal e apontou a presença da presidente Dilma Roussef em 

questões cruciais para o Estado, segundo ele, tendo possibili

tado grandes avanços para o Rio Grande do Sul. ·Somos abso

lutamente parceiros e estaremos juntos no desenvolvimento 

do setor coureiro-calçadista~ garantiu o governador gaúcho. 



Um grande complexo 
Desiam apresentou as grandes transforma

ções que vão ocorrer no parque de exposições, do

brando a área de feiras e construindo um complexo 

que deverá atender com excelência os eventos re

alizados no local. Ele lembrou ainda que a logística 

prevista no projeto, que integra o Aeroporto Inter

nacional Salgado Filho com o Trensurb, e que de

sembarcará direto nos pavilhões da feira, garantirá 

um tráfego seguro e rápido aos visitantes. Desiam 

observou, também, que a feira começou com um 

clima de otimismo para expositores e visitantes já 

no seu primeiro dia. 

O prefeito de Novo Hamburgo Tarcisio Zim

mermann garantiu que a Fimec do ano que vem 

estará em um contexto de conforto e tranquilida

de, bem diferente do quadro atual, já que a cidade 

vive obras por toda a área central. Em 2013, disse o 

prefeito de Novo Hamburgo, já será possivel con

tar com o trem até a Estação Fenac. Outro aspecto 

destacado por Tardsio foi a geração de emprego a 

partir da Fimec. "Essas empresas que estão expon

do na Fimec representam um setor que teve a ca

pacidade de se reinventar em um momento muito 

dificil ~ complementou. 

O ministro interino do Desenvolvimento, In

dústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, res

saltou que 2012 é um ano de grande importância pa
ra o setor. De acordo com ele, há uma grande pres

são pela concorrência internacional, mas, por outro 

lado, disse, o mercado interno está muito aquecido. 

Teixeira reforçou a disposição do governo federal em 

apoiar o desenvolvimento do complexo calçadista. 

Parcerias importantes 
Todas as entidades parceiras da Fimec foram 

representadas pelo presidente da Associação Bra

sileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos 

para os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abra

meq), Marlos Schmidt, que destacou a oportunida

de que o evento oferece de apresentar ao mundo 

as novidades do complexo calçadista. "A Fimec é 

geradora de bons negócios, apesar dos momentos 

dificeis que a indústria vem atravessando com a de

sindustrialização. Fazemos alertas importantes co

mo câmbio desfavorável e o custo Brasil, mas acre

ditamos nas iniciativas e medidas já implantadas 

pelo governo, embora estejamos pleiteando agili

dade constantemente~ destacou ele. 

Participaram também da abertura oficial da 

Fimec o presidente do IBTeC, Rui Guerreiro; o pre

sidente do ClCB, Wolfgang Goerlich; o presidente 

da Assintecal, Oseias Schroeder; a presidente da 

ABQTIC, Regina Teixeira; o presidente da ACI-NH/ 

CB/ EV, Marcelo Clark Alves; o presidente da Abe

ca, Valdemar da Silva; o presidente da AICSul, Mo

acir Berger; o reitor da Universidade Feevale, Ra

mon Fernando da Cunha, e os representantes da 

Assembleia legislativa do Rio Grande do Sul, de

putado luis lauermann, e da Câmara dos Deputa

dos, deputado federal Ronaldo Zülke. _ 
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