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INDI em parceria com o SINDINOVA realizam, 
no dia 3 de fevereiro, o evento VEM PRA MINAS, 
cujo objetivo é apresentar as vantagens de 
novos empreendimentos em Minas Gerais.

Sindinova oferece consultoria para desen-
volvimento de coleções de calçados para os 
associados ao Sindicato. Serão atendidas, 
prioritariamente, as fábricas que participa-
rão da 25ª Fenova.

Nos dias 4 a 6 de fevereiro, o Sindinova 
promoverá o 1º Salão de Tendências em 
Nova Serrana. Serão apresentadas as 
últimas novidades em componentes e 
materiais para calçados.
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Nova Serrana Feira e Moda em São Paulo 
abre temporada 2020 com sinais positivos 
para o mercado calçadista

POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO

ANDA COM A GENTE.
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“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Editorial
Começamos 2020 com grandes ex-

pectativas para o Polo Calçadista. A Nova 
Serrana Feira e Moda deu a largada de-
finitiva para as grandes feiras que acon-
tecerão durante o ano e, pelo sucesso de 
público e vendas, certamente teremos um 
período muito próspero para os nossos 
negócios.

No próximo mês, teremos dois even-
tos importantíssimos em Nova Serrana. O 

primeiro é o VEM PRA MINAS e mostrará 
os benefícios tributários de se investir em 
nosso estado. Logo em seguida, faremos 
o 1º Salão de Tendências em que serão 
apresentadas as inovações em compo-
nentes e matérias-primas para calçados.

Já em março, faremos a 25ª edição da 
Fenova com muitas novidades. Para auxi-
liar as empresas expositoras, o Sindinova 
juntamente com a FIEMG e SENAI con-

trataram duas designers para a criação e 
desenvolvimento de produtos.

O ano só está começando e já esta-
mos a todo vapor buscando o melhor para 
o nosso Polo. Nos próximos meses, mais 
novidades serão apresentadas para dar 
mais ânimo e aquecer o mercado.

Neste periódico, você poderá conferir 
todas essas informações.

Boa leitura!

+ ONLINE
/sindinovaoficial

sindinova.com.br

Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

www.fenova.com.br
www.feirafebrac.com.br

nsfm.sindinova.com.br

sindinovans

Sindinova Nova Serrana

REQUISITOS:
• 16 anos completos • Ensino fundamental • Experiência em produção de 
calçados.

OBJETIVO:
Aperfeiçoar as capacidades de profissionais do setor em suas atividades de 
gestão da produção de calçados, controle da qualidade dos produtos e 
coordenação de equipes de trabalho, considerando normas e procedimen-
tos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

CAPACIDADES DESENVOLVIDAS:
- Habilidades Gerenciais: •Identificar os diferentes tipos de liderança • 
Descrever a importância da integração da equipe de trabalho • Conhecer 
forma de administrar conflitos • Identificar elementos de administração de 
tempos e seus efeitos sobre a produtividade • Demonstrar meios para assegu-
rar o padrão de qualidade do produto • Conhecer ferramentas para analisar 
dados do controle de qualidade.
- Gestão de produção: • Conhecer os vários aspectos que afetam o desem-
penho do processo produtivo • Reconhecer o estudo de tempos e 
movimentos como ferramenta gerencial • Conhecer meios para identificar 
pontos de gargalo (pontos críticos) • Identificar os vários tipos de layout 
existentes e suas aplicações nos sistemas produtivos. • Conhecer métodos 
para realizar o controle da produção • Compreender a importância de 
participar do planejamento das metas de produção • Identificar ferramen-
tas de controle de nível de retrabalho.
- Gestão de Recursos Humanos: • Identificar os objetivos de treinamento 
de pessoas na área de atuação • Compreender o feedback como processo 
de crescimento profissional • Conhecer métodos de avaliação de desempe-
nho • Explicar a importância do uso de equipamentos de proteção individu-
al (EPI)

DATA/HORÁRIO
10/02/2020 a 13/03/2020
18h30 as 22h30

INSTRUTOR
Hazenclever de Paula Filho

INVESTIMENTO
Associados: 2 X R$200,00 
Não Associados: 2 X R$ 250,00
Aceitamos cartão de crédito

LOCAL DO CURSO

Senai Nova Serrana
CFP Geny José Ferreira
Av. José Batista Filho, 3200
Bairro Francisco Lucas

Informações e inscrições:
Lívia Lima | 3228-8500  | cursos@sindinova.com.br

CURSO

SUPERVISOR
DE PRODUÇÃO
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Governo do Estado, Indi e Sindinova trazem 
#VEMPRAMINAS a Nova Serrana

O governo do Estado de Minas Gerais 
juntamente com o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais (INDI) em 
parceria com o Sindinova convidam os em-
presários para o evento #VEMPRAMINAS 
- Nova Serrana - O Polo que calça o país. 
Estima-se que cem empreendedores devam 
comparecer ao evento que está na sua quin-
ta edição.

A apresentação será realizada no dia 3 
de fevereiro de 2020, das 13h30 às 17h, no 
Sindinova e irá mostrar aos fornecedores 
as oportunidades e vantagens tributárias e 
fiscais para abertura de novos negócios em 
Minas Gerais. 

“É um evento para apresentar para 
todo o Brasil, inclusive para Minas também, 
as oportunidades de negócios que nosso 
estado tem para o país todo. Em especial, 
vamos mostrar o potencial do nosso Polo”, 
afirmou o presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda.

BENEFÍCIOS
Ainda segundo Lacerda, 70% dos for-

necedores do Polo Calçadista estão estabe-
lecidos em outros estados, o que gera custos 
e dificuldades na adequação de produtos. 

“Nós produzimos mais de 100 milhões 
de pares/ano e percebemos que a maioria de 
nossos fornecedores estão fora do estado e 
isto traz muitas dificuldades. Se nós tiver-
mos fornecedores mais próximos, vamos 
conseguir interagir muito melhor. Muitos 
deles desconhecem o potencial e os bene-
fícios que o estado já tem. O nosso estado 
é muito competitivo, ele tem condições lo-
gísticas e tributárias melhores que outros 
da federação”, enfatizou Lacerda. 

O gerente do Instituto Integrado de De-
senvolvimento Econômico (INDI), Renato 
Garcia, ressalta a importância do evento e 
as vantagens que serão apresentadas pelo 

governo do estado.
“Neste momento, o governo está com 

foco, realmente, no Polo Calçadista. Todos 
estes eventos são direcionados a apresentar 
as vantagens competitivas que o estado tem 
que é a questão tributária e a questão do 
crédito. Existe uma possibilidade de deso-
neração do ICMS para compra e uma carga 
reduzida na saída destes produtos. Estamos 
recebendo inscrições de fornecedores e ma-
peando quais setores eles representam na 
economia para o Polo”, afirmou Garcia.

LOGÍSTICA
O diretor de Atração de Investimentos 

da Agência de Promoção de Investimento 
de Minas Gerais (INDI), João Paulo Braga, 
explica que o intuito é atrair empresas para 
mais próximo ao cliente e, com isso, me-
lhorar a logística.

“Quando as indústrias de calçados de 
Nova Serrana têm aqui perto o fornecedor 
dela, ela ganha em logística, ganha do pon-
to de vista tributário, então é um jogo de 
ganha-ganha para as empresas do Polo de 
Nova Serrana e para Minas Gerais”, disse. 

Para as empresas que hoje não estão 
instaladas no estado, o governo irá apre-
sentar os incentivos e os potenciais da re-
gião. 

“A primeira vantagem é estar per-
to do mercado. Este é o principal atrativo, 
mas, além disso, Minas oferece uma logís-
tica fantástica de distribuição para o Bra-
sil inteiro, oferece incentivos competitivos 
do ponto de vista fiscal, e nós temos hoje 
um governo que é amigo do empreende-
dor, um estado que quer sair na frente, que 
quer empreender, que quer investir para o 
mercado gerar riqueza. É nisso que a gente 

acredita”, destacou Braga.
Na oportunidade, estarão presentes 

representantes do Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais (INDI), a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
do Estado, a Secretaria de Estado da Fazen-
da, o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) e a Prefeitura Municipal.

As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo QR Code abaixo. 

Divulgação
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PVC Cristal

TR

PVC Micro Expandido

www.maxtr.com.br

VISITE NOSSO
STAND NO SALÃO

DE TENDÊNCIAS

04 a 06 de Fevereiro
De 14 às 20h no Sindinova

STAND Nº 5

R. Antônio Martins, 75, Centro, Nova Serrana/MG

faça negócios no polo que calça o país

FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA

10H ÀS 19H

fenova.com.br

centro de convenções
de nova serrana

MARÇO | 2020
17 19

SELMA ASSIS
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Sindinova oferece consultoria para
desenvolvimento de produtos

O Sindinova em parceria com a FIEMG 
e o SENAI contrataram, recentemente, duas 
designers para desenvolver coleções de cal-
çados para os associados ao Sindicato. Ini-
cialmente, serão atendidas 20 empresas, 
prioritariamente, aquelas que participarão 
da 25ª Fenova.

Segundo o presidente do Sindinova, 
Ronaldo Lacerda, à princípio, as profissio-
nais irão visitar as indústrias, fazer os diag-
nósticos, levantar dados e conhecer os tra-
balhos realizados nas fábricas para captar 
a identidade de cada organização e, assim, 
criar produtos que atendam àquele perfil 
industrial.

“Elas irão desenvolver produtos nas 
empresas, trabalhando a parte de materiais, 
cores, construções e ajudar as empresas a 
interpretarem as tendências de consumo e 
o comportamento do consumidor”, expli-
cou Lacerda. 

Ainda de acordo com Ronaldo, o pro-
pósito é que as fábricas melhorem suas co-
leções, tenham mais informações e com o 
suporte, possam apresentar novos produtos 
no mercado. 

“Nós temos que preparar as fábricas 
para expor bons e adequados produtos para 
os clientes. Além disso, nós também vamos 
fazer um trabalho de pesquisa para apre-
sentar aos associados”, garantiu Lacerda.

SOBRE AS DESIGNERS
A designer Monica Machado Baptista, 

de Belo Horizonte, tem 40 anos de profis-

são e é uma das contratadas para atuar na 
prestação de serviços junto aos associados. 
A profissional tem uma larga experiência 
em empresas de pequeno e grande porte do 
setor calçadista de várias regiões do país. 
Também já foi proprietária de fábrica de 
calçados por 21 anos e, por 14 anos, foi dona 
de uma loja de sapatos. 

A estilista, que já se aprofundou nos 
estudos de pesquisas com grandes redes 
de lojas, disse que vir para Nova Serrana é 
um estímulo para sua carreira e espera criar 
produtos inovadores e de moda.

“Eu achei um desafio esta história de 
inovação de Nova Serrana. Desde quando eu 
tinha minha fábrica, em BH, eu escutei fa-
lar sobre Nova Serrana e nos últimos anos a 
cidade tem despertado muito o interesse do 
mercado. Nova Serrana também é capaz de 
criar algo diferenciado, de fazer produto de 
moda”, destacou Baptista.

A outra estilista que também atuará 
no setor é a Caroline Sarmento. Natural de 
Campinas, interior de São Paulo, Caroli-
ne já tem experiência em algumas fábricas 
do Polo Calçadista de Nova Serrana e, in-
clusive, integrou o projeto Moda Agora do 
SEBRAE. Conforme enfatizou Caroline, seu 
objetivo é poder contribuir com criatividade 
e abrir o olhar do empreendedor para novas 
possibilidades de produtos.

“Em um primeiro momento, eu penso 
em conseguir atender diversos nichos e ter 
mais abrangência de criação. E também o 
fato de trazer novidade vai me possibilitar 

despertar a parte criativa e mostrar tendên-
cias de moda originais”, disse Sarmento.

Interessados participantes da 25ª 
Fenova podem em contato com Edimar 
Gois, no telefone 3228-8500, e solicitar 
o termo de adesão.

RESUMO PROFISSIONAL DE MONICA 
BAPTISTA:

Quarenta anos de experiência em em-
presas de pequeno e grande porte do setor 
calçadista no Brasil. Experiência em estilo, 
desenvolvimento e comercial de Calçados 
e Bolsas. Graduada em Desenho Industrial 
pela FUMA, em Belo Horizonte. Trabalhou 

em empresas como Monica Torres (marca 
própria), Arezzo, Ferrucci, Democrata, Stu-
dio Baptista e Gruller. 

RESUMO PROFISSIONAL DE CAROLINE 
SARMENTO:

Atuando no mercado calçadista há dois 
anos, Caroline possui conhecimento na 
área de pesquisa de tendências, produção, 
consultoria e ilustração. Também já desen-
volveu coleções para exposição em feiras. 
Em Nova Serrana, prestou serviços para a 
Sandili e uma nova marca desenvolvida pela 
Box 200. Além disso, lançou, em 2018, a sua 
própria marca, a Era Shoes.

Selma Assis

Selma Assis
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Sindinova realiza 1º Salão de Tendências
Exposição visa trazer novidades em materiais aos fabricantes do Polo Calçadista de  Nova Serrana

O Sindinova promoverá nos dias 4 a 
6 de fevereiro, das 14h às 20h, o 1º Salão 
de Tendências em Nova Serrana. Nos três 
dias de mostra são aguardados cerca de 
mil visitantes.

Os principais públicos-alvo são: fabri-
cantes, distribuidores, estilistas, designers 
e modelistas e compradores das fábricas de 
calçados. O objetivo é trazer as inovações 
em matérias-primas para os fabricantes de 
calçados do Polo, principalmente, no que diz 
respeito à principal estação do ano: o verão.

Para o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda, além da exposição dos ma-
teriais, o intuito também é fornecer aos 
industriais informações relevantes sobre 
moda para a produção de calçados mais 
atraentes. 

“Estamos vendo que o Brasil está to-
mando outro rumo de desenvolvimento e 
precisamos fomentar as empresas com no-
vidades de materiais para que elas possam 
implementar e deixar a coleção mais atrati-
va para o mercado”, enfatizou.

PRODUTOS
Ainda de acordo com Lacerda, existem 

diversos eventos nacionais feitos pelos for-
necedores da cadeia calçadista, porém mui-
tos materiais expostos não condizem com a 
produção de Nova Serrana.

“O mercado aqui trabalha com alta 
qualidade e alta escala de produção. Muitas 
vezes, fazem lançamentos baseados em ou-
tros polos, em outros tipos de fábricas que 
não estão adequados/apropriados para os 
produtos daqui”. 

Lacerda ressalta, ainda, que a princi-
pal vantagem do Salão de Tendências é que 
os lançamentos de produtos serão feitos já 
pensando no polo e nas indústrias locais.

“O salão de tendências feito aqui no 
Polo irá trazer novidades de materiais, te-
cidos, insumos e enfeites que estão focados 
e adequados para o mercado de Nova Ser-
rana”, ressaltou o presidente do Sindinova. 

A EXPOSIÇÃO
A feira acontece, estrategicamente, três 

semanas após o Inspiramais. Nas pratelei-
ras, serão apresentados diversos compo-
nentes que fazem parte da cadeia produtiva 
do calçado. A finalidade é que o industrial 

tenha acesso direto às últimas novidades 
em moda e estilo. 

Segundo Lacerda, pretende-se com 
isso levar informações atualizadas para a 
criação de peças para a próxima estação.

“As fábricas hoje estão trabalhando 
para atender as vendas do primeiro se-
mestre de 2020, que é o inverno. O Salão 
de Tendências já é para apresentar os ma-

teriais para segundo semestre, que é verão, 
onde temos uma produção muito maior”, 
informou Lacerda.

Ronaldo acredita que a feira irá aproxi-
mar fabricantes e fornecedores e aumentar os 
negócios gerados com a indústria calçadista.

“A gente espera que, com isso, as fábri-
cas possam captar novos fornecedores, no-
vos materiais, incrementar suas coleções e 

os fornecedores também possam identificar 
e conhecer novos clientes e possam aumen-
tar suas vendas no mercado local”.

O evento será realizado no Salão No-
bre do Sindinova e contará com 25 estandes 
com a exibição de marcas de fornecedores 
de todo o Brasil. 

Mais informações com Edimar Góis no 
37-3228-8500 ou 37-99941-4770.

i
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Número de visitantes aumentou 20% com relação ao ano anterior

Nova Serrana Feira e Moda em São Paulo abre temporada 
2020 com sinais positivos para o mercado calçadista

Ocorrida entre 13 a 15 de janeiro, em São 
Paulo, a Nova Serrana Feira e Moda surpre-
endeu os expositores pelo número de visi-
tação. Nos três dias, 2331 pessoas passaram 
pelo espaço de 4500 m2, no Anhembi Eventos.

Para o presidente do Sindinova, Ronal-
do Lacerda, o sucesso da feira e a satisfação 
dos fabricantes sinalizam boas vendas du-
rante o ano.

“Foi a nossa primeira feira do ano e ela 
deu a largada definitiva para 2020. Tivemos 
um aumento de 20% no número de visitan-
tes e isso foi muito positivo para nós. A feira 
deu um bom sinal para 2020, de vendas e 
de confiança no mercado”, pontou Lacerda.

Ainda de acordo com Ronaldo, os ex-
celentes resultados se devem aos investi-
mentos e inovações feitos pelas indústrias 
do Polo em suas linhas de produção.

“As fábricas aumentaram suas cole-
ções, investiram mais na feira, investiram 
na quantidade de modelos. O cenário posi-
tivo também possibilitou aos empresários 
estes investimentos. As fábricas estão dan-
do uma resposta para o mercado de que a 
situação está positiva”, enfatizou.

MOVIMENTO INTENSO
Os lojistas de todo o país puderam con-

ferir de perto o lançamento da coleção ou-
tono-inverno 2020. Nos estandes, muitas 
novidades em cores, texturas e materiais 
diferenciados.

Segundo o gerente comercial da Sport 
Fire, Thiago Marinho, a empresa levou 13 
modelos diversos nos segmentos de cotur-
nos, botas masculinas, sapatênis casual e a 
linha streat.

“Levamos produtos com matéria-pri-
ma diferenciada em cima das últimas co-
leções que fazíamos. Acreditamos muito 
nesta feira e a nossa perspectiva de cresci-
mento baseada nos números de 2019 é em 
torno de 20%”, aponta Marinho.

Na linha infantil, a aposta foi produtos 
que agradam os adultos e, principalmente, 
as crianças. “A nossa pegada para a linha é 
trabalhar a parte lúdica dos calçados para 
poder encantar tanto as mães quanto as 
crianças”, assegura o proprietário da Kids & 
Baby, André Santos Costa.

A proprietária da Zareia Calçados, Si-
dália Ferreira, afirma que a feira sempre 
proporciona excelentes resultados para a 
fábrica e que a participação da marca elevou 
o número de clientes.

“A feira de Nova Serrana em São Paulo 
tem crescido cada vez mais e o número de 
clientes também aumentou muito. É uma 
feira que tem tido bastante resultado para 
nós. Cada ano cresce mais um pouquinho e 
estamos esperançosos para que este ano de 
2020 seja melhor ainda que 2019”, ressalta 
Ferreira.

Para o gerente comercial da Scaleno 
Calçados, Jaime Vilaça, a feira foi muito po-
sitiva.  “O polo calçadista de Nova Serrana 
foi em peso para a feira. O nosso estande 
não teve um minuto sequer parado, então, 
estamos muito satisfeitos”, disse Vilaça.

OPINIÃO DE LOJISTAS
Desde a primeira edição da feira, a Pla-

neta Jeans participa com grande volume de 
compras. De acordo com o diretor e pro-
prietário da rede de lojas, Humberto Máxi-

mo Costa, atualmente, os produtos de Nova 
Serrana representam mais da metade dos 
calçados comercializados.

“Hoje, 60% dos nossos produtos são 
de origem de Nova Serrana. Nós aumen-
tamos o leque de fornecedores e estamos 
concentrando nos calçados pela qualidade e 
rentabilidade que estão nos proporcionan-
do. Já efetivamos algumas compras para o 
primeiro trimestre e devemos concluir em 
torno de 20 mil pares”, calculou Costa.

Com seis lojas em Salvador e região 
metropolitana, o lojista Marcos Mendes 
aprovou a nova coleção apresentada e elo-
giou a estrutura. “Eu encontrei bastan-
te novidade que achei bem interessante. A 
qualidade do produto melhorou muito tam-
bém. Além disso, a feira está bem organi-
zada, bem tranquila para circular dentro do 
espaço”, disse Mendes, da Pizzely Calçados.

A compradora da loja virtual Bebê Fo-
xuxo, Camila Silva, foi em busca de no-
vos fornecedores para futuras negocia-
ções e encontrou linhas de calçados que 
não encontrava em outros polos. “Estamos 
prospectando, mas acredito que teremos 
possibilidades de negociações com estes 
fornecedores. Achei calçados aqui na linha 
de tênis que eu já vinha buscando e os pro-
dutos estão bem comerciais”, garantiu Silva.

VISITA ILUSTRE
O prefeito de Nova Serrana, Euzébio 

Rodrigues Lago e o secretário de Indústria e 
Comércio, Marco Aurélio Lacerda estiveram 
na inauguração da feira. Juntamente com o 
presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, 
visitaram todos os estandes e conversaram 

com os expositores.
Em entrevista, Euzébio Lago, afirma 

que expor na Nova Serrana Feira e Moda 
representa o trabalho e a determinação das 
indústrias calçadistas que buscam mostrar 
seus produtos para um mercado cada vez 
mais competitivo.

“Nós fizemos questão de estar pre-
sentes porque são mais de 130 expositores 
e, com certeza, Nova Serrana tem o que 
ninguém tem: qualidade, variedade e pre-
ço. É imprescindível em qualquer loja e nós 
temos orgulho das indústrias que temos e 
toda a população de Nova Serrana torce por 
este momento, porque sabe que daqui vai 
sair o pão de cada dia na mesa de todos os 
Nova-Serranenses”, destacou Lago.

O secretário Municipal de Indústria e 
Comércio, Marco Aurélio Lacerda, apontou os 
dados econômicos de Nova Serrana e falou da 
importância da feira para o Polo Calçadista.

“Nova Serrana é a segunda cidade em 
representação de faturamento de ICMS das 
indústrias da região centro-oeste como um 
todo. Nós representamos 10.9% do fatura-
mento de todas as outras 76 cidades que 
fazem parte da nossa região. Então, ven-
do acontecer a Nova Serrana Feira e Moda 
aqui, em São Paulo, em paralelo com outros 
grandes eventos, trazendo a cidade mais 
uma vez para o cenário não só nacional, 
mas internacional traz a importância, a 
pujança e mostra que, realmente, nós es-
tamos no páreo, que nós, realmente, temos 
a nossa importância e que não só o estado 
de Minas Gerais, mas todo o Brasil precisa 
respeitar a importância do Polo”, ressaltou 
o secretário.
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Fimec reunirá mais de 500 expositores e
milhares de visitantes internacionais
Feira apresentará atrações como Fórum Fimec, Fábrica Conceito e Estúdio Fimec

Marcada para os dias 10, 11 e 12 de mar-
ço, a Fimec (Feira Internacional de Couros, 
Produtos Químicos, Componentes, Máqui-
nas e Equipamentos para Calçados e Curtu-
mes) apresentará novidades de mais de 500 
expositores para milhares de profissionais da 
área, com expectativa de reunir visitantes de 
mais de 30 países. Reconhecida como a única 
feira do mundo que tem tudo, a Fimec reúne 
toda a operação do setor coureiro-calçadis-
ta em um mesmo local. Nos três dias, a feira 
acontecerá das 13 às 20 horas, nos pavilhões 
da Fenac, em Novo Hamburgo/RS 

Da produção à logística, a feira apre-
sentará novidades em couros e peles, pro-

e internacional”, afirma. A atividade já está 
confirmada para o segundo dia de feira, 11 
de março, das 9 às 14 horas e, em breve, a 
programação do evento será divulgada. O 
Fórum Fimec conta com patrocínio da Orisol 
e apoio da Universidade Feevale e Sebrae RS.

Outra atração confirmada e já tradicio-
nal da feira é a Fábrica Conceito, que chega 
a sua 11ª edição apresentando aos visitantes 
a aplicabilidade dos processos tecnológicos, 
logísticos e produtos expostos na Fimec, a 
partir da fabricação de calçados em tempo 
real na feira. Na Fimec 2020, o projeto con-
tará com a participação das marcas Rama-
rim e Calçados Arezzo. Além disso, a feira 

dutos químicos, componentes, máquinas, 
tecnologia e inovação para o setor calçadis-
ta. A feira ainda oferecerá diversas atrações, 
como a 3ª edição do Fórum Fimec, que tem 
o objetivo de reunir debatedores e público 
em discussões e análises sobre Moda, Tec-
nologia e Negócios para a indústria calça-
dista. O diretor-presidente da Fenac, Mar-
cio Jung, destaca a importância em trazer 
conteúdo relevante e diferenciado para a 
cadeia. “Nosso propósito é trazer histórias 
inspiradoras e transformadoras para o pú-
blico, buscando gerar conhecimento sobre 
novas oportunidades e tecnologias a partir 
de profissionais renomados a nível nacional 

contará com mais uma edição do Estúdio 
Fimec, iniciativa que busca trazer a visão do 
consumidor aos produtos. O espaço apre-
senta diversas tendências, matérias-primas 
e produtos finalizados que proporcionam 
um direcionamento para as criações dos vi-
sitantes.

Sobre a Fimec: a 44ª Fimec é uma reali-
zação da FENAC S/A e conta com patrocínio 
da Sicredi Pioneira RS e Transduarte. A feira 
ainda tem apoio da Prefeitura Municipal de 
Novo Hamburgo e das entidades setoriais: 
ABICALÇADOS, ABIACAV, ABQTIC, ABRA-
MEQ, ACI-NH/CB/EV, AICSUL, ASSINTE-
CAL, CICB, FIERGS, IBTEC e SEBRAE/RS.

Diego Soares/Talenttare

Diego Soares/Cláudia Narciso

Diego Soares/Cláudia Narciso

SERVIÇO
Evento: 44ª Fimec 

(Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas 
e Equipamentos para Calçados e Curtumes)

Data: 10 a 12 de março de 2020

Horário: 13 às 20 horas

Local: Fenac - Novo Hamburgo/RS, Brasil

Mais informações: acesse www.fimec.com.br e
acompanhe nas redes sociais @feirafimec.
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Opinião

Menos é mais – o novo comportamento de consumo

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Iniciamos o ano com mais otimismo, 
boas energias e novas oportunidades com 
o apoio do Sindinova, visando inovação e 
melhoria na qualidade dos calçados. 

Como estilista, preciso me manter 
sempre conectada com o consumidor 
para sentir qual seu objeto de desejo e 
compreender os caminhos que me leva-
rão à criação de novos produtos.

O design não está propriamente re-
lacionado ao consumo, mas sim a valori-
zação dos pequenos detalhes de qualida-
de, como um bordado computadorizado, 
uma etiqueta em alta frequência, ata-
cadores de elásticos, serigrafias; ou de-
talhes tipo slow fashion que conta uma 
história, como um trançado handmade, 
fios e fibras naturais, peças orgânicas e 
outros mais.

 A nova cultura de consumo está 
mostrando que “menos é mais”, menos 
excesso e mais qualidade, mais conforto, 
mais tecnologia, mais atemporalidade e 
mais sustentabilidade.

Criatividade é a palavra-chave do 
momento. E casualidade é o novo luxo.

A mudança de comportamento nesse 
novo milênio mostra uma nova consci-
ência no mundo e é isso que estamos vi-
vendo. Um novo básico que seja diferen-
ciado, que surpreenda, que se destaque, 
que, realmente, acrescente no armário. 
Um novo básico que seja criado com pin-
celadas de moda.

A velocidade feroz das informações 
hoje atinge diretamente a concorrência 
de mercado e as fábricas que processam 
suas estratégias de produção somando ao 
equilíbrio do estilo x qualidade x preço, 
com certeza tem melhores resultados.

O reconhecimento de cada mar-
ca vem da história da própria empresa, 
quando e como ela nasceu, qual seu pro-
duto inicial que gerou sucesso e lucro, e o 
sentido de ela manter-se ativa no setor.

Este produto inicial deve ser reno-
vado sempre que possível, retrabalhado 
com novos traços e materiais, fazendo 

parte do grupo de linhas e modelos a se-
rem lançados para encantar os clientes.

Manter o foco no segmento e nas 
suas categorias é importantíssimo para 
conquista dos nichos de mercado e, con-
sequentemente, a fidelização.

Também a exposição da coleção com 
sua seleção de artigos e cores é uma for-
ma visual de apresentar um panorama da 
fábrica, traduzido por meio de sua técni-
ca e capacidade de pesquisa. E o planeja-
mento das coleções é fundamental para 
que nossas ideias se tornem realidade.

Digo “nossas” porque, apesar de eu 
ainda estar iniciando os serviços no Sin-
dinova, já me sinto inserida no ritmo das 
fábricas e feliz por tentar fazer parte do 
progresso em Nova Serrana. 

Agilidade no desenvolvimento dos 
produtos move a indústria local e, com 
paixão pela arte de criar, vamos juntos 
trabalhar na identidade das marcas que 
estão acreditando neste novo projeto do 
Sindicato.

Colunista: Monica Baptista
Estilista Sindinova
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Opinião

Indústria puxará o crescimento econômico do Brasil em 
2020, diz presidente da CNI

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Nos últimos anos, o Brasil passou por 
altos e baixos, simbolizados pela imagem 
do Cristo Redentor decolando ou caindo em 
parafuso na capa da revista britânica “The 
Economist”. Depois de uma euforia que se 
mostrou injustificada, seguida da mais gra-
ve recessão da nossa história, chegou o mo-
mento de, com base numa firme política de 
melhora do ambiente de negócios, crescer 
de maneira sólida e constante. Precisamos 
aproveitar que as nuvens estão se dissipan-
do para aprofundar as reformas estruturais 
que levarão o país ao crescimento num rit-
mo mais vigoroso a partir de 2020.

As medidas adotadas pelo governo fe-
deral e pelo Congresso Nacional ao longo 
de 2019, de caráter marcantemente libe-
ralizante e pró-mercado, deixaram os em-
presários otimistas quanto à possibilidade 
de uma aceleração da taxa de expansão da 
economia. Se o panorama auspicioso for 
confirmado por novas iniciativas daqui por 
diante, a sensível melhora da confiança que 
já verificamos hoje vai, por certo, propiciar 
o aumento dos investimentos, fator essen-

cial para a recuperação do emprego, a gera-
ção de renda e a elevação do consumo.

Diferentemente do que ocorreu no pe-
ríodo recente, o ano começará com a ati-
vidade econômica numa curva ascenden-
te, o que favorece a realização de projetos 
que esperavam tempos melhores para sair 
da gaveta. É fundamental iniciar o primei-
ro trimestre no terreno positivo, em espe-
cial após tanto tempo andando para trás 
ou marcando passo. Segundo estimativa da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
os investimentos devem ter uma alta de 
6,5% em 2020, empurrando o crescimento 
da indústria brasileira para 2,8% e da eco-
nomia para 2,5%.

A batalha de convencimento em favor 
da reforma da Previdência Social foi vencida. 
Outros avanços foram a Lei de Liberdade Eco-
nômica, a queda da inflação, a consequente 
redução da taxa básica de juros ao menor ní-
vel da história e atos como o fechamento do 
acordo de livre comércio do Mercosul com a 
União Europeia. Agora, as atenções se voltam 
prioritariamente para a reforma tributária: é 

imprescindível diminuir a complexidade do 
atual sistema de cobrança de impostos, uni-
ficar tributos, reduzir o número de obriga-
ções acessórias, e desonerar as exportações e 
a produção. Isso vai facilitar enormemente a 
vida das empresas.

A aprovação, no Congresso, da reforma 
administrativa e das medidas do pacto fe-
derativo consolidadas no Plano Mais Brasil 
também é necessária para conter despesas 
e reequilibrar o orçamento público de modo 
permanente, abrindo espaço para investi-
mentos em infraestrutura, educação, saúde 
e segurança pública.

Da mesma forma, são indispensáveis 
novos aperfeiçoamentos nas relações tra-
balhistas, a ampliação do financiamento à 
produção, a redução do custo do capital nos 
empréstimos às empresas, o fortalecimento 
do BNDES e a qualificação da mão de obra, 
além de incentivos à inovação.

Com a perspectiva de que o governo e 
o Congresso continuem seguindo na dire-
ção correta no que diz respeito à economia, 
o crescimento da indústria deve ser o maior 

desde 2011, contribuindo para a recuperação 
do quadro negativo após a recessão. Todos os 
ramos industriais devem ter expansão, mas 
o destaque pode vir para a área de constru-
ção civil, que deve responder bem à queda de 
juros nos contratos do setor imobiliário. Esse 
desempenho vai impulsionar fortemente o 
emprego, com a geração de centenas de mi-
lhares de postos de trabalho, visto que o seg-
mento é intensivo em mão de obra.

Por tudo isso, os resultados da econo-
mia em 2020 serão tanto melhores quanto 
mais decisivo for o compromisso dos agen-
tes públicos e da sociedade brasileira com as 
medidas e reformas que retiram obstáculos 
ao desenvolvimento econômico e social do 
país. Com a determinação que se percebe no 
governo federal e no Congresso, as condi-
ções políticas são propícias para a adoção de 
uma agenda ousada, que estimule, de fato, 
a competitividade dos produtos brasileiros. 
Assim, poderemos dar início a uma década 
vitoriosa, deixando no passado a triste me-
mória das décadas perdidas.
Fonte: CNI

Colunista: Robson Braga de Andrade
Empresário e presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
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