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Incremento de 8,2% nas exportações de couro em maio
Dados preliminares da Secex indicam que as exportações
brasileiras de couro em maio renderam US$ 189 milhões, superando
em 8,2% o valor exportado no mesmo mês de 2016. Na comparação
com abril deste ano, o aumento foi de 17%. O valor acumulado das
exportações de janeiro a maio foi de US$ 854,8 milhões, que é 3,4%
menor do que nos cinco primeiros meses de 2016.

Índia pode voltar a importar peles dos EUA
O presidente da entidade que representa o setor coureiro da região
de Calcutá, Ramesh Juneja, disse que os curtidores do país poderiam
começar a importar peles dos EUA depois que o governo aprovou
novas e rigorosas regras para o abate de gado. Uma das mudanças
mais significativas é que os fazendeiros agora só poderão vender
animais para uso na agricultura. Não poderão mais vender animais
para abate. Juneja disse que as empresas indianas serão obrigadas a
recorrer aos EUA se os búfalos não forem excluídos dos novos
regulamentos, pois representam a maioria da demanda de couro. Ele
revelou que o estoque das empresas da Bengala Ocidental deve durar
mais dois meses. Ele também disse que as principais marcas
internacionais de moda já expressaram preocupação com a situação.

Mercado de luxo deve crescer de 2% a 4%
Espera-se que o mercado global de bens de luxo cresça de 2% a
4% em 2017, de acordo com um relatório da consultoria especializada
Bain & Company. O relatório, que foi encomendado pela associação
italiana de bens de luxo, Fondazione Altagamma, indica que o maior
consumo local na China, o aumento do turismo e a confiança dos
consumidores na Europa verão o mercado crescer para € 254 a 259
bilhões este ano. O relatório sugeriu também que as marcas
aumentem a personalização de produtos e serviços e o
desenvolvimento de mais relações individuais com clientes. O relatório
aponta que esta será a chave para empurrar o mercado global de bens
de luxo para vendas de € 290 bilhões até 2020.

Reunião do Conselho de
Meio Ambiente da AICSul
na MK Química
A próxima reunião do Conselho
de Meio Ambiente da AICSul,
coordenado por Hugo Springer,
será realizada dia 21 de junho, a
partir das 8h, na sede da empresa
MK Química (Estrada Boa Vista,
2064 – Distrito Industrial,
Portão, RS). No primeiro
momento, acontecerá visita às
instalações da empresa (com
ênfase às atividades relacionadas
com o desenvolvimento e
produção de produtos químicos
que contribuem para a
sustentabilidade do
processamento de couro).
Também acontecerá apresentação
da visão, princípios e iniciativas da
MK Química em apoio ao
desenvolvimento sustentável de
curtumes e da sociedade como
um todo.

Ano começou bem para o couro na China
Segundo dados da CLIA, entidade que representa o setor na
China, o início de 2017 mostrou uma tendência positiva para a
indústria de couro do país, com receita de vendas aumentando 5,6%
nos dois primeiros meses do ano. Houve queda de 1,1% nas
exportações, enquanto as importações de peles acabadas, crust e wet
blue aumentaram 10%.

Xangai se prepara para a ACLE e o WLC
Xangai vai sediar a 20ª edição da All China Leather Fair (ACLE) de
30 de agosto a 1º de setembro, bem como a terceira edição do World
Leather Congress (WLC), que se realizará em 29 de agosto. Estes
dois grandes eventos do setor de couro que se realizam
consecutivamente são considerados os mais importantes a serem
organizados na China nas últimas décadas. O congresso se
concentrará nas principais mudanças na forma como os consumidores
estão se comportando, com foco especial na China; as estratégias
que os fabricantes de produtos de couro assumirão nos próximos
anos e os motivos para eles continuarem a usar couro; como os
curtimentos modernos responderão aos desafios colocados pelos
consumidores, marcas, demandas ambientais e pressões sobre
matérias-primas.

Projeto na Itália estimula designers ao uso de couro com
curtimento vegetal
O Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale da Toscana
lançou a edição de 2017 de sua competição Craft the Leather, que
visa introduzir jovens designers em relação às qualidades de couro
curtido vegetal. O programa de 2017 começou com workshops e
visitas a curtumes em maio, com alunos e professores de dez escolas
de design ao redor do mundo, viajando à Itália para participar. Os
alunos têm até o inverno para projetar e fazer produtos usando couro
com curtimento vegetal. O vencedor do programa será homenageado
na edição de fevereiro de 2018 da Lineapelle.
- Na próxima terça-feira (13), a empresa Arte da Pele comemora 17
anos de atividades.
- Nesta quinta-feira (8), às 12h, ocorre, na sede da Abqtic (Estância
Velha), reunião do Conselho Consultivo do Instituto Senai de
Tecnologia Couro e Meio Ambiente, presidido por Francisco Alziro
Gomes.

Mercado bovino

Apesar de em menor
intensidade, o cenário
ainda é de pressão de
baixa na maioria das
praças pesquisadas pela
Scot Consultoria. A boa
oferta de animais
terminados e o
alongamento das escalas
de abate colaboram para
as tentativas de compra
abaixo da referência.
Destaque para São Paulo,
que apresentou nos
últimos trinta dias a queda
de 5,8%. Com as últimas
quedas para a arroba do
boi gordo e estabilidade
para a carne, a margem de
comercialização continua
em níveis historicamente
elevados.

Matéria-prima
A previsão é de que na
próxima semana ocorra
uma nova queda de R$
0,10 no preço de couros
salgados no Brasil
Central.

Mercado de vendas

A importação de couros
pelos asiáticos se manteve
inalterada nos últimos dias.
Em relação à Europa,
observou-se algum
aumento de demanda,
para entregas antes do
período de férias no Velho
Continente. Depois, as
compras deverão reduzir o
ritmo até setembro. No
mercado interno, não se
observa alterações, com a
demanda seguindo fraca.

